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Американци ще строят 
луксозни яхти в Бургас

Осеммесечно бебе е 
сред читателите на 

бургаската библиотека

Следващият 
брой на вестник 
„Черноморски 

фар“ ще излезе 
на 3 февруари

БургАзлия - кАндидАт зА грАдски 
съветник в тАмпА, ФлОридА

4 георги Фешев оцелява след  
изстрел в главата и решава, че трябва  
да участва в надпреварата 

4 записан е с прякора  
си „преследваният“  
в бюлетината

Ясен ДАРАКОВ, BGVOICE, специално за 
„Черноморски фар“

Българин е кандидат за градски съветник в Тампа, 
щата Флорида. Георги Фешев решил да се кандида-
тира след като бил прострелян в главата, а извърши-
телят още не е заловен.

Оттогава му останал прякорът „Преследваният“,  
с който дори е записан в бюлетината.

Той ще се състезава за мяс-
то в район 3 срещу действащия 
съветник Лин Хъртак, бившия 
щатски сенатор Джанет Круз 
и други. 2-3u

стр. 6

примата 
на суинга   

леа иванова 
и джаз съставът  
на „Оптимистите“  

са изнасяли концерти в Бургас
стр. 11

Държавата се бави, спира новия 
общински приют за кучета

Внасят в 
съда план за 
подялба на 
„Дупката“

Стр. 3

Картини на Владимир Димитров - Май-
стора гостуват в Бургаската художестве-
на галерия „Петко Задгорски“. Изложбата 
бе открита през седмицата и срещу  
1 февруари, когато се навършват 141 го-
дини от рождението на големия българ-
ски художник.

Експозицията бе представена от Геор-
ги Динев - директор на Галерията в при-

съствието на кмета - Димитър Николов и 
областния управител - проф. Мария Ней-
кова.

43 творби от фондовете на художестве-
ните галерии в Стара Загора, Ямбол, Казан-
лък, Сливен и Бургас от няколко периода 
творчество на Патриарха на изобразител-
ното изкуство са включени в изложбата.

Струва си да се види!
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Бургазлия - кандидат за градски  
Но

ви
ни Ясен ДАРАКОВ, 

BGVOICE, специално за 
„Черноморски фар“

Българин е кандидат за 
градски съветник в Тампа, 
щата Флорида. Георги Фе-
шев решил да се кандида-
тира след като бил прос-
трелян в главата, а извър-
шителят още не е заловен.

Оттогава му останал пря-
корът „Преследваният“, с 
който дори е записан в бю-
летината.

Той ще се състезава за 
място в район 3 срещу 
действащия съветник Лин 
Хъртак, бившия щатски се-
натор Джанет Круз и дру-
ги.

Фешев е роден в Бургас, 
печели зелена карта и 

през 2001 година идва във 
Флорида.

Завършил механотехни-
кума в морския град, почти 
веднага започва свой биз-
нес с автомобили, после 
консултира фирми за внос 
и износ. Един инцидент, 
докато вечеря в дома си с 
дъщеря си, през юни 2019 
година обаче преобръща 
живота му.

„Беше вечерта в 11 часа, 
някой стреля три пъти в по-
сока на къщата и единият 
от куршумите успя да мине 
през стената и това нещо 
се заби в главата ми“, 
разказва пред BG 
VOICE Фешев.  

Някой изстрелва 
три куршума с 
пистолет в дома 

му на „10 авеню“ в Ибор 
сити – предградие на Там-
па. Единият се ударил в ко-
ла отвън, а един влязъл в 
жилището, като го ударил 
в тила.

В болницата лекарите 
спасяват живота му, но ос-
татъкът от куршума още е в 
черепната кост. Медицин-
ските сестри са му казали, 
че оцеляването му е чудо. 
„Казаха, че някой те пре-
следва, ти си преследва-
ният“. Те започват да го 

наричат „Преследваният“. 
Сега прякорът му е запи-
сан наравно с името му в 
изборната бюлетина за из-
борите за общински съвет-
ници. 

Полицията обаче не за-
лавя извършителя. Георги 
подозира, че това е негов 
съсед, с когото имали 
скандали преди.

„Това е проблемът, за-
щото 

започнаха да 
свикват тук с тези 

стрелби

и някак си няма такова от-
ношение като да се пре-
следва до последно за 
малки и средни наруше-
ния. Виждаме какво става 
по другите щати. Хората се 
страхуват“, казва Фешев.

Допълва, че не е дошъл в 
САЩ да се занимава с по-
литика, но инцидентът пре-
обърнал живота му.

„Някой трябва да стане, 
да извиси гласа си и да ка-
же, че трябва да спре, не е 
правилно. Една от точките 
в моята платформа е т.нар. 
broken windows програма, 
която казва, че малките 
престъпления трябва да се 
преследват, защото ако 
това мине ненаказано, 
прераства в по-големи“, 
казва той.

Въпреки че градският съ-
вет няма право на законо-
дателна инициатива, той 
се надява, че ще успее да 
работи с полицията за раз-

4 Георги Фешев оцелява след изстрел в главата и 
решава, че трябва да участва в надпреварата 

4 Записан е с прякора си „Преследваният“

Дона МИТЕВА

Със своята 135-годишна 
история Регионална биб-
лиотека „Пейо К. Яворов“ 
е стожер на книжнината 
за Бургас и областта. В по-
следните години се нало-
жи и като ново културно 
средище, място за срещи 
и неповторими събития.

Само за 2022 година но-
возаписаните читатели са 
9736, като от тях 2699 са 
деца до 12-годишна въз-
раст. 162 382 е броят на 
раздадената литература. 
Това сочи справката, на-
правена в бургаската биб-
лиотека. 

Какво стои зад статисти-
ката? 

На първо място, фактът, 
че Регионална библиотека 

„Пейо К. Яворов“ е уни-
кална културна институ-
ция. Тя е в помощ на чита-
телите с множеството кни-
ги, с новата сграда, която 
предлага удобства за уче-
ници, студенти и всички, 
които искат да четат и 
учат.  

Сигурно затова тя е при-
тегателен център за хора 
от различни поколения и 
възрасти. 

Работното време на Биб-
лиотеката също е един-
ствено за такъв вид кул-
турна институция – до по-
лунощ за читалните и до 20 
часа за другите отдели. 
Оттук произлизат и кури-
озни ситуации с родители, 
които не вярват, че децата 
им учат в Библиотеката и 
идват да проверят лично, 

споделят от културния ин-
ститут. 

А от най-малките посети-
тели могат да се чуят и та-
кива реплики: „Мамо, ис-
кам да живея в Детския от-
дел!“ Други възкликват 
„Много е яко“, чува се и: 
„Ще спя на Магичния под“. 

Константин Генов е най-
малкият читател на бурга-
ската библиотека. Той е 
роден на 1 юни 2022 годи-
на. Не е единственият ма-
лък читател, който няма го-
дина, уточняват от библио-
теката. Майката Росана 
Генова е споделила със 
служителите, че е чула, че 
е добре на децата да се 
четат книжки и решила да 
се възползва от този съ-
вет.

Заради красивата сгра-
да, в която от две години 
се помещава Библиотека-
та, тя вече се превърна и в 
снимачна площадка. Иг-
рални и документални фил-
ми, музикални клипове, те-
левизионни предавания, 
фотосесии на абитуриен-
ти, изпълнители и артисти 
се снимат тук.

Освен сериозните дей-
ности, свързани с книгите, 
справките, които извърш-
ват библиотечните служи-
тели, пълните до краен 
предел читални, особено 
преди сесии при студенти-
те и в  края на всеки срок 
за учениците, Библиотека-
та е и място за усмихнати 
хора, място, където се 
раждат забавни и дори 

любовни истории.
Представянето на книги, 

изложби и всякакъв вид 
презентации събират не-

прекъснато хора от раз-
лични професии и възра-
сти на едно място – в зали-
те на Библиотеката.

Осеммесечно бебе е сред читателите на 
Регионална библиотека „П.К. Яворов“

4 Тя е притегателен център за 
всички възрасти

4 Родители проверяват децата 
си – не вярват, че са там

Откриване на Американския център в бургаската библиотека

Пространството е място за йога и балет Притегателен център за младите хора
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съветник в Тампа, Флорида Греда за 
джигита Чонтов, 
остава в ареста

Греда за джигита Иван 
Чонтов. Окръжен съд – Бургас 
потвърди определението на 
Районен съд – Бургас и взета-
та мярка за неотклонение 
„Задържане под стража“ 
спрямо него остава в сила. 
Делото бе образувано по 
жалба на обвиняемия, в която 
се настояваше, че не са нали-
це предпоставките за вземане 
на най-тежката мярка. 

Защитата поиска вземане 
на по-лека мярка между пред-
видените в закона - „Парична 
гаранция” или „Домашен 
арест”. В последната си дума 
пред съда обвиняемият заяви, 
че няма да се укрива и ще 
бъде на разположение на раз-
следващите органи, ако му 
бъде взета по-лека мярка за 
неотклонение от постанове-
ната от Районен съд - Бургас.

Припомняме, че Чонтов е 
привлечен като обвиняем за 
извършени две престъпления. 
Първото обвинение е за това, 
че е попречил на полицейски 
служители да изпълнят задъл-
женията си по служба - да му 
извършат полицейска провер-
ка, свързана с опазване на 
обществения ред, като не 
изпълнил полицейското раз-
пореждане да спре, качил се в 
лек автомобил и потеглил в 
опит да избяга, като предиз-
викал преследване с полицей-
ски автомобили. 

Чонтов е обвиняем и за 
това, че на същата дата, при 
управление на същия автомо-
бил в посока от Бургас до с. 
Равадиново, извършил непри-
стойни действия, грубо нару-
шаващи обществения ред и 
изразяващи явно неуважение 
към обществото - управлявал 
МПС-то с превишена скорост, 
причинил материални щети и 
създал предпоставки за при-
чиняване на телесни повреди 
на други участници в движе-
нието.

За всяко от двете повдигна-
ти обвинения на Иван Чонтов 
е предвидена санкцията 
„Лишаване от свобода“ до 3 
години. 

Според въззивната инстан-
ция, първоинстанционният 
съд е достигнал до законосъо-
бразния и обоснован извод, 
че може да се предположи в 
достатъчно убедителна за 
етапа на разследване степен, 
че Чонтов е съпричастен към 
престъпните деяния. 
Законосъобразен е и изводът 
на Районен съд - Бургас за 
наличие на всяка от кумула-
тивно предвидените предпос-
тавки в закона, всяка от която 
е достатъчна да обоснове 
необходимостта от вземане 
на най-тежката мярка за неот-
клонение. Първата надлежно 
първоинстанционният съд е 
обосновал с поведението на 
обвиняемия при опита на 
полицейските органи за него-
вото задържане, завършило с 
укриването на обвиняемия от 
органите на реда. Според 
съда, хулиганските действия в 
случая не се изчерпват само с 
шофирането с превишена ско-
рост, но и с повреждането на 
чуждо имущество (спрели на 
червен светофар автомобили 
и автобус), както и със сблъ-
сък със спряно ремарке. 
„Проявената в случая значи-
телна упоритост, настойчи-
вост и безцеремонност в 
действията, грубо нарушава-
щи обществения ред и изра-
зяващи брутална демонстра-
ция против установения в 
страната правов ред, с немал-
ка продължителност. С дейст-
вията си обвиняемият е дал 
израз на високата степен на 
неуважение към личността и 
обществото като цяло“, казва 
в мотивите си съдебната 
инстанция.

Определението на Окръжен 
съд – Бургас е окончателно.

криването на по-дребните 
престъпления.

Фешев също смята, че 
местните данъци и такси 
трябва да се намалят, за 
да се стимулира бизнесът 
и така приходите в бюдже-
та. Докато в тяхната общи-
на данъците били по-висо-
ки с около 2% през 2019-
2021 г., икономиката им е 
растяла с около 50% по-
малко от съседната общи-
на. А хората предпочитали 

да карат няколко мили по-
вече и да си купуват стоки-
те, където данък продажби 
бил по-нисък. „От това за-
губи брутният вътрешен 
продукт на общината, не 
ни достигат средства за 
достъпни жилища, помощи 
с наемите и други програ-
ми“, казва Фешев.

Местните избори във 
Флорида не са партийни и 
всеки кандидат се явява 
индивидуално. 52-годиш-

ният Георги Фешев е член 
на републиканската пар-
тия и 

вярва на 
безпочвените 

конспирации за 
изборни измами

през 2020 г. на бившия пре-
зидент Доналд Тръмп и 

смята, че правото на аборт 
на жените трябва да бъде 
ограничено. В момента във 
Флорида те са забранени 
след 15-ата седмица, кога-
то много жени още не са 
наясно, че са бременни. 
Българинът, който има ед-
на дъщеря, смята, че този 
срок трябва да бъде нама-
лен още.

Бургазлията е разведен, с 
една дъщеря на 18 години.

Местните избори в Там-
па са на 7 март. При липса 
на победител с над 50% 
двамата кандидати с най-
много подкрепа отиват на 
балотаж.

И въпреки че стрелбата 
срещу него не е разкрита, 
Фешев не смята, че все 
още е преследван, но ако е 
така: „Не ме е страх. Готов 
съм. Не бягам от неприят-
ности“.

Георги РУсИНОВ

По-ниски заплати за мест-
ния парламент иска общин-
ският съветник от ДБГ Мария 
Табакова. Тя припомня, че с 
решение на Общински съвет 
– Бургас трудовото възна-
граждение на кмета на об-
щина Бургас бе увеличено на 
50% от максимално опреде-
ления размер от възнаграж-
дението на министър в Репу-
блика България, считано от 
01.01.2022-ра. Така със за-
платата на градоначалника 
скочиха и тези на общински-
те съветници, председателя 
на Общински съвет - Бургас 
и омбудсмана. 

„Решението на Общински 
съвет, в частта повишаване 
заплатите на общинските съ-
ветници, предизвика огро-
мно недоволство сред жите-
лите на Бургас, видно от под-
писалите в организирана от 
представители на ДБГ под-
писка. С гласуваната индек-

сация на възнаграждението 
на кмета, общинските съвет-
ници ще получават 2270 лева 
за своя труд, което се явява 
повишение с над 100%, тъй 
като по сега действащия пра-

вилник заплатите им са об-
вързани с тази на кмета и 
председателя на Общински 
съвет и представляват 54% 
от възнаграждението на по-
следния. В същото време 

обаче кметовете на малките 
населени места и админи-
страцията няма да получат 
никакво завишение, а голям 
брой докладни записки про-
изтичат именно от тях“, по-

сочва Табакова в докладна-
та си.

Увеличението, с това ре-
шение, на месец ще струва 
повече от 148 000 лв. За един 
мандат това ще коства 
7 134 000 лв. от бюджета на 
Общината. 

„Затова предлагам нама-
ляване на заплатите на об-
щинските съветници, като 
същите да получават 25% от 
заплатата на председателя 
на Общинския съвет, което 
означава замразяване на 
заплатите им на 1050 лв., 
каквото възнаграждение по-
лучаваха и досега. Смятаме, 
че ще е добър знак към об-
ществото спестените пари, 
на година близо 1.8 милиона, 
да бъдат инвестирани в из-
плащане на кредита по бъде-
щата детска болница“, про-
дължава тя и добавя, че това 
желаят и бургазлии.

КОНТРАПУНКТ По-ниски заплати в местния 
парламент иска Мария Табакова

Тя настоява за замразяване на заплатите им на 1050 лева

Георги РУсИНОВ

Забавената работа на дър-
жавата спира новия общин-
ски приют за кучета, който 
Община Бургас възнамерява 
да реализира. Това стана яс-
но от отговор на началника на 
отдел „Екология“ Маринета 
Николова по време на засе-
данията на постоянните коми-
сии към Общински съвет – 
Бургас. Тя присъства на всяко 
заседание, за да представя 
Програмата за овладяване 
популацията на безстопан-
ствени кучета. В нея са опи-
сани всички мерки и дейст-
вия, които досега и години на-
зад Общината прилага. 

„Благодарение на това ре-
зултатите са видни. Не можем 
да кажем, че на 100% всичко 
е постигнато и няма какво по-
вече да се прави. Работят 
екипите на приюта. Продъл-
жава да се прилага методът 
„вземи, кастрирай и върни“, 
така както е по закон“, посо-
чи тя.

Общински съветници попи-
таха как стоят нещата с без-
стопанствените котки, тъй ка-
то видно тяхната популация е 
много по-голяма. 

„За котките не се изисква 
разработване на програма. 
Това обаче съвсем не означа-
ва, че Общината не работи. 
Напротив. И за тях има екип 

към приюта за безстопанстве-
ни животни и се прилагат мал-
ко по-интензивни действия. В 
рамките на година се улавят и 
кастрират между 1300 и 1800 
котки. По същия начин като 
при кучетата се взимат, кас-
трират се и след като мине 
следоперативният период, се 
връщат на местата, откъдето 
са взети. Стои въпросът по 
отношение на любителите и 
защитниците на безстопан-
ствените котки, които ги хра-
нят и с това се ограничават 
грижите им. За други гражда-
ни пък това е неприемливо 
заради миризми и замърсява-
не. Опитваме се да прилагаме 
по-интензивно мерки за по-
чистване на тези горещи точ-
ки“, заяви тя.

В цифри работата на екипи-
те на Общината се изразяват 
така: 354 безстопанствени ку-
чета са минали през приюта. 
Уловените, кастрирани и вър-
нати котки са 1362. Коренната 
разлика се вижда ясно.

„Безспорно според мен 
Бургас е един от градовете, 
който показва голям напре-
дък през последните 10 годи-
ни. Ние сме внесли такова пи-
тане и докладна, с която изис-
кваме допълнителни ремонти, 
които всички знаем, че са не-
обходими – къщички, телена 
ограда и .т.н. Големият про-
блем за мен е, че е на частна 

земя. Общината някакви се-
риозни промени там не може 
да прави. Та на какъв етап е 
нов приют? Планира ли се та-
къв?“, попита Манол Тодо-
ров.

Николова обясни, че дейст-
вително сегашният се намира 
върху частна земя и че функ-
ционира от 1995-а. Ползва се 
безвъзмездно. 

„Наясно сме, че трябва да 
се приемат действия по из-
граждането на общински при-
ют. Големият проблем през 
годините беше, че за съжале-
ние, нищо като финансиране 
през държавния бюджет не се 
предоставя на общините, но 
ни се вменяват задължения. 
Все пак още от 2019-а сме 
стартирали с инвестиционна 

инициатива. Определен е кон-
кретен имот в „Меден руд-
ник“. За него стартира изра-
ботването на ПУП за регули-
ране. Това е земеделска зе-
мя. 8628 кв. м общинска соб-
ственост е имотът. Стартирах-
ме с процедурата по реда на 
Закона за опазване на окол-
на среда. Изпратена бе про-
цедура за преценяване необ-
ходимостта от ОВОС. През 
лятото на 2020-а имаме изда-
дено положително становище 
от директора на РИОСВ-Бур-
гас. От там нататък следва по-
дългата процедура по одобря-
ването на ПУП. Най-вече про-
цедурата в Министерство на 
земеделието по промяна ста-
тута на земята. Съжалявам, 

че ще го кажа, но просто не-
благоприятно стечение на об-
стоятелствата и затлачване 
на работата на Министерство-
то. Към момента нямаме все 
още становище от тяхна стра-
на“, продължи началникът на 
отдел „Екология“. 

Николова каза още, че за 
тази година се предвижда 
разработването на идейната 
концепция за общинския при-
ют, за да имат добра платфор-
ма за следващата стъпка – из-
готвянето на технически про-
ект. Тя добави, че все още ня-
ма възможност за финанси-
ране през държавния бюджет, 
но Общината търси и вариант 
през някоя европейска про-
грама.

Забавената работа на държавата спира 
новия общински приют за кучета

Близо 1800 бездомни животни са 
кастрирани през изминалата година

Черпим опит от Рим и Одензе за 
хуманни мерки срещу гларусите

Покрай темата за популациите на безстопанствените куче-
та и котки, съвсем без изненада бе повдигната и темата за 
гларусите, които от година на година стават все повече в Бур-
гас. Бе създадена и работна група, чиято цел е справяне с 
проблема по хуманен начин. 

„Що се касае до гларусите - категорично, въпреки че не са 
защитен вид по закона, компетентен орган, който следва да 
съгласува и одобри каквито и да било действия е РИОСВ-Бур-
гас. Почти всеки от нас е бил потърпевш от тях – на кой стран-
джанка взета, на кой пица“, заяви Маринета Николова, на-
чалник на отдел „Екология“ към Община Бургас.

Манол Тодоров, който е член на работната група съобщи, 
че на заседание в края на изминалата година са взели реше-
ние чрез д-р Георги Митев да изпратят запитване до няколко 
общини в Европа, сред които Рим в Италия и Одензе в Дания, 
тъй като са имали подобни проблеми и по хуманен начин са 
се справили с тях.

Условията в сегашния 
приют не са никак до-
бри. Затова Манол То-
доров настоява за от-
пускане на допълнител-
ни средства



Силвия ШАТЪРОВА

За празника на гра-
да  Никулден  вестник 
„Черноморски фар“ обяви 
за първа година литературен 
конкурс „Моят Бургас след 
20 години“. Като медия, ко-
ято пази традициите на до-
брото слово и е стожер на 
регионалния печат, където 
са получавали трибуна из-
вестни български класици 
като Петко Росен, Димитър 
Подвързачов,  Стилиян 
Чилингиров, Константин 
Петканов, Радой Ралин, 
Антон Страшимиров, Асен 
Златаров, Елин Пелин, 
Николай Фол, дадохме поле 
за изява на бъдещите писате-
ли, поети като им казахме да 
помечтаят и да покажат в ху-
дожествен текст как си пред-
ставят родния град.

Учениците, разпределени в 
три възрастови групи от най-
големите до най-малките, по-
казаха какъв искат да бъде 
той, когато вече ще са на 27, 
35 или 38 години. 

Като всеки конкурс, има-
хме притеснения дали ще има 
желаещи, какви ще са твор-
бите. По стара българска тра-
диция пристигнаха почти в 
последния възможен срок. 
Над 40-ина деца не само от 
Бургас, но и дори от Сливен, 

Горна Малина пратиха разка-
зи. В по-голямата си част тек-
стовете са визии как искат да 
изглежда Бургас. 

Жури в състав: Румяна 
Емануилиду -  издател, 
Яна Вълчева - поет, Елена 
Стойчева - писател, Роза 
Максимова от Писателското 
дружество, Стефан Минчев 
- литератор и ПР-експерт, 
и главният редактор на 
„Черноморски фар“ Силвия 
Шатърова се затрудниха в 
избора си, но оценяваха оне-
зи, които имат художествена 
стойност, както и сюжетите, 

където хората тук, в Бургас, 
са двигатели на промяната 
към по-добро, а не очакват 
нещата за по-добър град да 
се случат без никакво тяхно 
участие.

Благодарим на учителите, 
които развиват и насърчават 
децата да пишат. Благодарим 
на всички бургаски училища, 
които се включиха и изпра-
тиха творби. Близо два ме-
сеца екипът помечта и живя 
с представите на бургаските 
деца за Бургас след 20 годи-
ни, когато се надяваме тех-
ният поглед за бъдещето да 

е вече настояще. 
Разбрахме, че децата искат 

да живеят в чист, екологичен, 
модерен град, където има 
много пространства, парко-
ве, градини и атракции.

Още от празничния брой 
на Никулден започнахме да 
публикуваме текстове на де-
цата, като направихме спе-
циална рубрика и ще продъл-
жим с всички, защото те за-
служават да бъдат прочетени, 
а големите и управляващите 
да видят в какъв град искат 
да живеят децата. На учени-
ците пожелаваме да продъл-

жават да пишат и да мечта-
ят, защото по думите на голе-
мия класик Йордан Радичков: 
„Мечтаеш, мечтаеш, а то взе-
ме, че стане!“, могат да се 
превърнат и в пророци.

Кои са победителите - ще 
разберете в петък от 14 часа 
в РБ „П. Яворов“.

Благодарим на Община 
Бургас и ИК „Знаци“ , кои-
то осигуриха наградите, а 
на спечелилите ученици - 
приятен час по литература 
в известна бургаска дести-
нация.
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За какъв град мечтаят 

Пазителят  
на фара 

Русе бе известен като малката българска Виена, 
София е мястото, което расте, но не старее, Велико 
Търново бе столицата на Второто българско царство, 
но според мен Бургас си остава най-велик, той е ве-
чен, ръководи кораби и хора. А знаете ли, че се вяр-
ва, че фарът пази града и ако нещо се случи с фара, 
то през Бургас ще премине бедствие? Ето един ма-
лък разказ за Бургас, за неговото бъдеще, базира-
но на неговото минало през очите на един пазач на 
морския фар. И какво ли ще стане със стария град 
на мечтите след още 20 години? 

Като една ученичка, живееща с духа на бургаските 
творци, която обича да събира истории за човешките 
пътища и драми, това ще е разказ, преплитащ спо-
мените на бургазлии през моите очи и тези на мито-
логичния образ на морския пазач:

Спомням си, сякаш бе вчера, 1899 когато се реши, 
че народът трябва да спре да се губи в живота и по 
моретата, та решиха да построят един фар – пътевод-
на звезда, да ги пази и води. Светлината му се вижда-
ше от километри и все още си е знак, че някъде там, 
в Бургас, зад красивия морски хоризонт, там, дето 

се блъскат пенливите води на Черно море, има мяс-
то, което се интересува от хората, място, което ще ги 
приветства и ще им покаже, че не са сами. Тези за-
палени огньове и светлина насочват кораби и души 
към надеждата от над 100 години, към нашите злат-
ни пясъци, там, където музиката украсява улиците, 
птиците летят из пухкавите облаци и разнасят песен 
на промяна и ново начало. Вие го наричате “морски 
звук”, “звук на морето”, а за мене това е просто нау-
тофон, гласът на Бургас, викащ кораби и лодки от цял 
свят, а само колко кораби съм виждал. И колко ис-
тории съм чувал. Когато пазиш фар, свикваш да слу-
шаш хората, все пак е самотно там и с кого ли друг 
да си говориш, освен с моряците, капитаните, или 
пък още опитващите се да разберат света ученици, 
и с туристите, дошли да видят що е най-добрия град 
за живеене в България? За това как всички избягаха 
от селата и малките градчета, скриха се от лошото в 
света и заживяха тук. 

Но сега има проблем, всички хора, които градът ни 
някога привличаше, решиха да отидат в други градо-
ве, в морета и океани с други фарове. Ала там вятъ-
рът не духа като нашия, не развява така красиво ко-
сите, там няма море черно, черно и пенливо, като 
това, що е наше. Част от техните брегове са камък, 
от онзи, който се забива по стъпалата и после бучи, 
техният не гали кожата като нашия, не се изплъзва 
измежду пръстите и различно залязва слънцето там. 
Различна е и водата. Дори и да гледам Черно море 

отдругаде някой ден, не ще е същото като близкия 
до сърцето бургаски плаж. И как по друг начин бля-
скат там звездите, никога толкова ярко като това, 
що е бургаско и различни са и техните щурчета, не 
свирят по цигулките си така щастливо. Всички, кои-
то напуснаха рано, дори и не видяха компаса в цен-
търа, такъв един красив, детайлен и остър. Поне все 
пак все още има хора, които пълнят заведенията с 
една красива невинна младост, едни благи красиви 
усмивки от изгрева до здрач. И защо ли туй красиво 
наше бургаско морско племе се реши в страни да-
лечни на път да поеме?

И ще дойде някой ден тогава, когато ще си кажа: 
“Пуснете фара, извикайте уличните музиканти, нака-
райте бургаските кукери отново да заиграят със сво-
ите чанове, а готвачите да започнат да приготвят от 
оная хубавата - черноморската риба, и да не забравя 
да пусна наутофона, защото след още малко, може 
би след 20 години, само 20 годинки, ТЕ ще се върнат, 
а им трябва звук и светлина, че да не се загубят във 
водите и света. Все пак в Бургас можеш да намериш 
себе си, а неговият глас се чува, дори когато теле-
фоните ви спрат да работят. И светлината на града, 
да свети ярко тя, че да намериш пътя си сред мрака 
и на нашия бряг да видиш пак деня!”

Силвия Орлинова Кирова,18 год.
Търговска гимназия, Бургас
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* * *
Моят град и сега е хубав, 

но след двадесет години 
ще бъде модерен и техно-
логичен. В Бургас ще има 
всякакви чудеса, които ще 
правят живота лесен и за-
бавен.

Според мен трябва да 
има в къщите роботи, кои-
то да правят цялата дома-
кинска дейност.Този робот 
представлява – розов или 
лилав на цвят, може и дру-
ги цветове, но на мен тези 
ще ми допаднат най-мно-
го. Те обуват и обличат де-
цата, подготвят им раници-
те за храна и за училище. 
Помагат на децата за до-
машните. Те ще готвят за 
всички всякакви ястия.

Също така си мисля за 
коли, които са автоматич-
ни и летят като самолети. 
Аз мисля за бабите и дядо-
вците, за да не се мъчат с 
тези стълби и подлези, да 
има асансьори, които да са 
като кабини. Да са стъклени 
и като влезеш в тях да за-
даваш дестинацията, къде-
то искат да отидат и за пет 
минути да си там.

Искам хората да са по-
мили, да общуват заедно и 
всяка неделя да се събират 
всички съседи и да празну-
ват всякакви хубави неща. 
Всички да приготвят храна, 
напитки и десерти. Да укра-
сят своя квартал и на вся-
ко парти да има улични му-
зиканти.

Искам в моя Бургас да 
има най-красивото цвет-
но изложение – Флората. 
Цялата морска градина да е 
обсипана с невероятни цве-
тя, които да направят нашия 
град известен в целия свят. 
Много туристи да идват спе-
циално за това и да се въз-
хищават на многобройните, 
многолики цветя.

Трябва да е по-спокойно 
в моя град. Колите ще се 
придвижват не на земята, 
а над нея, за да има пове-

че място за детски игри, да 
има клатушки, да има мон-
тирани въртележки, пързал-
ки и люлки. Това може да 
прилича на лунапарк.

Трябва да има училища, 
които да имат чинове , в 
които когато не си се на-
спал да се превръщат в лег-
ла. Също така искам те да 
имат колелца, с които да те 
придвижват до тоалетната 
и където искаме. Мисля, че 
ще е по добре да има робо-
ти, които да ти носят рани-
цата, за да не си увредим 
здравето.

А какво бих искала да се 
случи с морето след 20 го-
дини ли?

Искам рибите да са цвет-
ни, многобройни деца да се 
гмуркат свободно сред тях 
и никой никога да не замър-
сява техния воден дом. Ние 
и рибите ще сме много по 
щастливи, рибарите ще тан-
цуват във водата

Какво ще кажете, ако ло-
шите хора станат добри? И 
да им кажем:

Моля ви не замърсявайте 
природата! - все пак в све-
та има нещастни рибки, ко-
ито искат домът им да се оп-
рави и да стане като всич-
ки наши домове – чисти и 
прилежни домове!

Ще е добре да има и ро-
боти, които пречистват во-
дата и така пак няма да има 
отпадъци. Мисля, че може 
би рибките ще си направят 
къщи във водата. Ще има 
морски градове с училища 
и малките рибки ще имат 
учебници, ученически рани-
ци и ще ходят на училище. 
Майките и бащите на рибки-
те ще ходят на работа с во-
дни коли. Мисля, че трябва 
да има и магазини, в които 
рибките да си купуват сна-
ксове и всякакви неща. Но 
задължително да има кош-
чета за боклук, в които да си 
изхвърлят отпадъците.

Вече рибките ще се чувст-
ват много по- добре, тех-

ните майки и ние, хората, 
също.

Ако тези неща станат ре-
алност, аз ще съм много 
щастлива. Ще съм щаст-
лива фантазията да ми се 
сбъдне и всички да са до-
волни.

Анна Юлиянова Кулева, 
10 г.

НБУ „Михаил Лъкатник“, 
гр. Бургас
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бургаските деца?

* * *
Ако се събудя след 20 години през 2042 

г., как ще се е променил Бургас? Тогава 
си представям Бургас доста по-разши-
рен (може би стигащ и до Поморие), 
с нови квартали, улици и инфраструк-
тура. Сградите ще са доста по-висо-
ки от сегашните, долната част ще са 
офиси, средната - магазини, а горна-
та - жилищна част за хората, работе-
щи в офисите.  

Доставките на стоки и услуги ще ста-
ват за минути, тъй като ще има складове 
със стоки в търговската част на сгради-
те и оранжерии, които произвеждат пло-
дове и зеленчуци. На покривите на сгра-
дите си представям, че ще има систе-
ми, които ще събират дъждовната вода 
и преработвайки я, ще захранват сгра-
дата с вода за пиене. Всяка сграда ще 
има собствено електричество, създава-
но от слънчеви батерии.

Улиците ще бъдат облени от искрящи 
пъстроцветни светлини, огромни рекла-
ми на билбордове, фасади на сгради и 
специални устройства с формата на кол-
чета. Те ще сканират човек, чрез алгори-
тми (изчисляващи възраст, здравослов-
но, социално състояние, физическа кон-
диция, история на покупките), ще изчис-
ляват кои са най-подходящите за него 
реклами, и чрез 3D холографски образи 
ще прожектират персонализирани ре-
кламни клипове на всеки човек.

Навсякъде ще е пълно със зеленина с 
много на брой малки детски площадки 
за игра. Детските кътове ще бъдат об-
служвани от роботи, люлки и съоръже-
ния с изкуствен интелект, които ще из-
числяват и проектират действията на 
децата, и съответно предотвратяват ин-
циденти, породени от невнимание или 
умишлено предизвикани. 

Много от автомобилите ще са на ток, 
ще има много видове транспорт, който 
ще е споделен, тъй като хората ще са 
много повече, отколкото инфраструк-
турата ще може да поеме. Ще можеш 
да си паркираш летящата кола или ма-

лък едноместен/двуместен хеликоптер 
на терасата. От жп гарата в Бургас ще 
тръгват високоскоростни влакове за 
София и Пловдив, метро, което е над 
земята (на магнитни ленти), обикалящо 
всички квартали на Бургас. Бургазлии 
от метрото ще могат да правят връзка 
с останалите големи градове.

Връзки ще има и по море (с Варна, 
Русе, Истанбул), чрез подводни про-
зрачни капсули, превозващи туристи 
или бургазлии, желаещи да се насла-
дят на подводната фауна на Черно море. 
Супербързи моторни лодки, използвани 
като таксита, ще обслужват тези, кои-
то имат спешна работа. Пристанището 
ни ще е модерно и голямо, за да може 
да побира всички плавателни съдове 
плюс големите круизни кораби, които 
ще пристигат в Бургас. 

Представям си, че в нашия град ще 
се построи жилищен комплекс във во-
дата. Той ще бъде като туристическа ат-
ракция. В него няма да има улици, хо-
рата ще се придвижват с лодки меж-
ду сградите. 

В комплекса ще бъде изграден и най-
големият океанариум на Балканския 
полуостров, дом на почти всички ви-
дове морски и океански обитатели. В 
центъра на комплекса ще бъде постро-
ено автентично рибарско селище, ко-
ето ще бъде използвано като етног-
рафски музей и в същото време ще 
захранва околните рибни магазини с 
морски дарове. Съоръжението, по кое-
то се движи главният туристически по-
ток, обгражда водния комплекс, плав-
но преминава в мост, свързвайки го 
с остров Света Анастасия, (на който 
все още се прави същата вкусна риб-
на чорба).  

Представям си Бургас като високо-
технологичен европейски град, приятно 
и спокойно място за живеене, сбъдващ 
всички наши копнежи и мечти. 

Виктор Илиянов Марков, 11 г., 5.е клас
ОУ „Елин Пелин“, гр. Бургас

* * *
Ако затворя очи и се пренеса мислено 

в моя роден Бургас след 20 години, със 
сигурност ще видя град, който хората ще 
обичат много. 

Представям си как децата ми някой ден 
ще ходят на училище с бързоходни обув-
ки, които ти помагат да тичаш супербър-
зо. Също под тях има специални сензо-
ри и като отидеш на определена плочка, 
да се телепортираш където си пожелаеш.

Пощите ще се движат със скоростта на 
светлината благодарение на технологиите 
на новия Бургас. Те ще пътуват по тръби и 
пратките ще идват направо при теб. 

А любимият ми музей ще бъде 
Националният виртуален исторически му-
зей. В него когато сложиш очилата за вир-
туална реалност, ще се пренасяш във ва-
жни исторически моменти. Аз лично бих 
се пренесъл в битката при Ватерло. Също 
така и в Троя. 

С удоволствие бих си сложил очилата за 
виртуална реалност и да разбера за хора-
та, които са живели преди нас. И как сме 
се развивали, за да създадем един по-чист 
и по-модерен свят.

Бургас още ухае на море и на лято. 
Децата тичат и се смеят, карат колела. 
Хората тичат по брега на морето. Децата 

във водата се веселят и около тях плуват и 
скачат рибки, красиви и разноцветни. 

Минавам покрай лунапарка. И там вмес-
то блъскащи се колички има малки мото-
ри за деца, които имат криле. Едно дете 
се качва на един от мотоциклетите и той 
тръгва бързо към една стръмна рампа, за 
да полети. На сцената встрани децата се 
редят на опашка, за да облекат забавни-
те костюми на танцуващите роботи. Много 
е интересно как управляват тези огромни 
машини. 

На скейтпарка има релси за ролери. Те 
се спускат по рампата и се изстрелват на 
няколкостотин метра.

Но най-интересно ми е да видя дома 
си. Веднага се качвам в светлинната кап-
сула. Тя се движи по тунели със скорост-
та на светлината. За нула време стигам 
до дома. 

Надничам внимателно, за да не ги упла-
ша. И видях себе си на 30 години. Там обяд-
вах със семейството си. Всички се веселя-
ха. Още ухаеше на лазанята на мама, как 
ми се хапваше. Но това мога да го напра-
вя и в наши дни.

Самуил Станимиров Петров, 10 г.
ОУ “Васил Априлов“, гр. Бургас

       
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



4 Той и Кирил

Съветници питат, 
администрацията отговаря

Георги РУСИНОВ

Годината е 2023-а. Повече 
от 15 години в центъра на Бур-
гас съществува една язва. Тя 
се е превърнала в жабарник и 
е най-позната като „Дупката“. 
Там някога трябваше да из-
никне ГУМ, но теренът е блато 
от много години насам. Общи-
на Бургас води дела за придо-
биване собствеността на зе-
мята. „Черноморски фар“ нау-
чи, че следващото дело ще е 
на 6 февруари. Тогава вещо 
лице ще представи план за 
подялба на терена между 
страните. Конституирани са 
четири такива плюс Община 
Бургас. Наш репортер отпра-
ви въпрос към администраци-
ята на кмета Димитър Нико-
лов дали възнамерява да осъ-
ществи проекта на младия ар-
хитект Трифон Пеев. 

Припомняме, че преди вече 
5 години той подари идейния 
си проект за подземен култу-
рен център на Община Бур-
гас. Тогава бе променен и 
статутът на терена с решение 
на Общински съвет – Бургас - 
от „градски универсален ма-
газин“ на „пространство с об-
ществени функции“. Разрабо-
тената интересно идея послу-
жи на Пеев за дипломна ра-
бота, с която архитектът взе 
висшето си образование с от-
личен. Кметът Николов тогава 
неведнъж посочи, че в крайна 
сметка бургазлии ще имат ду-
мата какво да се осъществи 
на терена. След публикациите 
с проекта на младия архитект, 
всеобщите настроения бяха 
положителни към идеята за 

подземен културен център, 
чийто покрив ще е от трева и 
ще играе ролята и на градина. 
Сега отговорът на админи-
страцията на въпроса на 
„Черноморски фар“ бе лако-
ничен – „след решението на 
съда ще се преценява какви 
са възможностите за дейст-
вие“. 

А докато стане ясно какъв е 
планът за подялба, изданието 
ни ще припомни проекта на 
архитект Трифон Пеев, публи-
куван преди 5 години във 
вестника, както и на онлайн 
страницата ни.

„Веднага прави впечатле-
ние, че младият специалист е 
акцентирал върху симбиозата 
между природа и град. В ин-
тересен проект той предлага 
изграждането на Център за 
култура, дебати и изкуства, 
нещо, което и „Черноморски 
фар“ подкрепя от началото на 
дискусиите за бъдещето на 
„Дупката“. По невероятен на-
чин Пеев е съчетал функцио-
налността на един такъв цен-
тър със зеленината – проект, 
който също голям процент 
бургазлии желаят. Така той 
предлага сградата да е полу-
подземна, като покривът й е 
изцяло от зелени простран-
ства, където ще може да се 
реализират кътчета за отдих.

Концептуалната идея на 
Пеев е да се построи сграда, 
която да служи като арена на 
редица културни събития и да 
е на достъпно място за бур-
газлии.

„Какво по-добро място би 
имало за център за култура, 
изкуства и дебати. Сграда, в 

която хората да се срещат, да 
обсъждат наболели пробле-
ми, да влизат в нея с желание 
за промяна в по-добро на-
правление и да излизат до-
волни, уравновесени и щаст-
ливи от нея. Подходът на по-
сетителите към сградата от 
запад се извършва чрез две 
наклонени рампи, между две 
стени от видим бетон, наблю-
давайки през остъклената фа-
сада главната амфитеатрална 
стълба, на която удобно са се 
настанили посетителите. Все-
ки от тях може да чете книга 
или да си почива, като идеята 

е, че човек има нужда да се 
отдели от оживената градска 
среда, от цялата натоварва-
ща шумотевица и да се пото-
пи в по-интровертното прос-
транство на културата и изку-
ствата. Използваемият по-
крив става едно идеално мяс-
то за лятно кино, което ще се 
прожектира върху премества-
ем екран на площад „Тройка-
та“, пише в проекта си млади-
ят архитект.

Неведнъж и ние сме изра-
зявали мнението си в публи-
кации по темата, че на Бургас 
е необходим Дворец на култу-

рата. Идеята е, че в морския 
град местата, на които се про-
веждат културни събития, са 
или по-отдалечени от центъра, 
или неподходящи за тях. Така 
например в този проект на 
Пеев може да бъде заложено 
и присъствието на киносалон, 
за да не се налага на бургаз-
лии всеки път да ходят до мо-
ла за един филм. Освен това 
там спокойно могат да бъдат 
реализирани множеството ки-
нофестивали, които Община 
Бургас залага в културната си 
програма. Достъпните зелени 
площи на покрива могат да 
послужат като сцена на откри-
то, а в случай на лошо време, 
както бе тази година с един от 
фестивалите, то той да бъде 
изнасян във вътрешната част 
на сградата, а не да се чудиш 
на „Охлюва“ ли да ходиш, в 
НХК ли да ходиш.

Идеята и за покрива на 
сградата е много интересна. 
Младият архитект го е проек-
тирал с лек, но напълно прео-
долим наклон. Централният 
вход пък за сградата се пада 
по средата на зелената площ, 
което дава впечатлението, че 
влизаш наистина под земята. 
От централния вход се стига и 
до всички полуподземни по-
мещения, които са 3 етажа и 
са с височина от 17 метра. 
Именно чрез този покрив бур-
газлии и гостите на града за 
пръв път ще имат възможност 
да погледнат площад „Тройка-
та“ от по-високо ниво. Самата 
идея за такъв наклонен „зе-
лен“ покрив е широко реали-
зирана в европейски държави 
като Холандия и Белгия.

„Кота нула“ или още каза-
но, първият етаж е проекти-

ран за голямо помещение, ко-
ето може и да е разделено на 
няколко по-малки. На това ни-
во се намират различни зали, 
възможност за web-кафета, 
зала за представления. Тук 
се намират и входовете за 
другите две зали – за лекции 
и дебати, които при необходи-
мост могат да бъдат обединя-
вани в една голяма. На този 
етаж се намират още четири 
зали за тренинги и семинари, 
една зала с места за работа 
под наем, две конферентни 
зали, детски кът и зала за 
експозиции. В най-ниската 
западна зона са предвидени 
складови и технически поме-
щения. От север пък се нами-
ра входът за артистите и пер-
сонала. Там ще има входно 
фоайе, тоалетни, конферент-
на зала и коридор към гри-
мьорните.

На друго ниво се предвиж-
да да има библиотека с кни-
гохранилище. Към нея ще се 
достига по главен вход откъм 
улица „Славянска“, към който 
се качваме по пешеходен 
мост, под който е оформена 
приятна паркова среда. Към 
библиотеката са предвидени 
още удобни места за сядане, 
видеотека, фонотека, компю-
търна зала и кафене. Пеев по-
сочва в проекта си, че книгох-
ранилището ще е на две нива, 
като на третото ще е офисът 
на директора и кабинка за 
оператор и озвучител за пред-
ставленията. Освен това ще 
има и три офиса и 18 работни 
места, и тоалетни.

Най-отдолу има и подземен 
паркинг на две нива. Предви-
дените места за паркиране са 
общо 146.“

Георги РУСИНОВ

Строителството на Мла-
дежкия център в „Меден руд-
ник“ трябва да бъде поднове-
но съвсем скоро. Това пока-
за репортерска проверка на 
„Черноморски фар“. Община 
Бургас е обявила обществена 
поръчка за „Изпълнение на 
довършителни строително-
монтажни работи по Младеж-
ки международен център Бур-
гас“, намиращ се в зона А на 
най-големия комплекс в гра-
да (до „Лакомата спирка“). 
Прогнозната стойност е в 
размер на 2 027 520.03 лева, 
без ДДС. 

Припомняме, че сградата 
вече трябваше да е готова, но 
заради спиране на строител-
ството, тя все още стои недо-
вършена. В предмета на об-
ществената поръчка е обяве-
но, че строително-монтажни-
те работи са довършителни. 
Проектът се реализира по 
програма „Местно развитие, 
намаляване на бедността и 
подобрено включване на уяз-
вими групи“ на Финансовия 
механизъм на Европейско 
икономическо пространство 
2014-2021г., във връзка с реа-
лизацията на проект „Създа-
ване на младежки междуна-

роден център Бургас“.
Възложителят в лицето на 

Община Бургас е обявил и 
мотиви за невъзможността 
за разделяне на поръчката на 
обособени позиции. Открита-
та процедура е стартирана от 
заместник-кмета инж. Чанка 
Коралска.

„Дейностите, включени в 
обхвата на поръчката, се от-
насят за един обект и са вза-
имно свързани помежду си. 
Организацията на работния 
процес, технологичната по-
следователност и качестве-
ното изпълнение на поръчка-
та обуславят необходимостта 
дейностите да се извършват 
от един изпълнител. Неразде-
лянето на обществена поръч-
ка на позиции не би довело 
до необосновано предимство 
или необосновано да ограни-
чи участието на стопанските 
субекти, съответно по този 
начин всяко едно заинтере-
совано лице може свободно 
да участва и да представи 
своята оферта, като това ня-
ма да наруши един от основ-
ните принципи, залегнали в 
ЗОП, а именно „свободна 
конкуренция”, мотивират се 
от администрацията на кмета 
Димитър Николов.

До крайния срок за пода-

ване на оферти са постъпили 
четири броя оферти, за които 
е установено, че не отговарят 
на изискванията на Община 
Бургас. Така предната об-
ществена поръчка е прекра-
тена с решение на инж. Ко-
ралска на 16.12.2022 г., тъй ка-
то всички оферти за участие 
не отговарят на условията за 
представяне, включително за 
форма, начин и срок, или са 
неподходящи. Стига се до до-
говаряне с фирмата „Термал 
Инженеринг“ ЕООД, със се-
далище на улица „Крайезер-
на“ в Бургас.

„Съгласно чл. 79, ал. 1 от 

ЗОП, публичните възложите-
ли могат да прилагат проце-
дура на договаряне без пред-
варително обявление, само в 
предвидените от закона слу-
чаи. Настоящият случай попа-
да в хипотезата на цитирания 
по-горе член, а именно: пора-
ди това, че всички подадени 
оферти за участие са непод-
ходящи и поради това, че пър-
воначално обявените условия 
на поръчката не са съществе-
но променени, като послед-
ното основание дава възмож-
ност на възложителя да про-
веде процедура на договаря-
не без предварително обяв-

ление. След направени про-
учвания и справки за извър-
шени сходни дейности беше 
установено, че дружеството е 
инженерингова фирма, която 
се занимава с проектиране, 
доставка и монтаж на отопли-
телни, климатични, вентила-
ционни, слънчеви и газови 
инсталации, строителство на 
сгради и обследване за енер-
гийна ефективност. Друже-
ството разполага със собст-
вени монтажни групи от висо-
коквалифицирани специали-
сти и монтажници, обезпече-
ни с всички материално-тех-
нически средства, инстру-

менти и транспорт, необходи-
ми за качествено и бързо из-
пълнение строителни дей-
ности. Внедрени са системи 
за интегрирано управление 
на качеството, по отношение 
на околната среда и здраво-
словни и безопасни условия 
на труд“, пише още в доку-
ментацията по поръчката.

Аргументира се и изборът 
на горепосочената фирма.

„Като основни цели в рабо-
тата дружеството посочва ка-
чествено извършваните услу-
ги и строително-монтажни ра-
боти в пълно съответствие с 
нормативните изисквания и 
стандарти, изграждане на 
корпоративно доверие в кли-
ентите чрез стриктно спазва-
не на договорените срокове 
за изпълнение, съчетано с ка-
чествено изпълнение, както и 
бързо внедряване на всички 
най-нови съвременни мате-
риали и технологии в работа-
та. Предвид заложените об-
щи изисквания и задължения 
за изпълнение на довърши-
телни СМР дейности и зало-
жените цели на инвеститора 
за подобряване качеството 
на живот на младежите на те-
риторията на Бургас и покри-
ването на стандартите за ка-
чество на Съвета на Европа 
считам, че дружеството раз-
полага с необходимия ре-
сурс, поради което смятам, 
че изпълнението на предмета 
на поръчката може да се въз-
ложи на представляваното от 
Тодор Андонов дружество“, 
уточнява инж. Коралска.

Подновяват строителството на Младежкия център в „Меден рудник“
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ГрадъТ
Чф

Общината се е договорила 
с бургаска фирма за 
довършителните работи

Внасят в съда план за 
подялба на „Дупката“
Има ли шанс да се изгради културен център на мястото?



През януари 2023 г. всич-
ки в село Пещерско се рад-
ват на чисто новата сграда 
на местното читалище. И с 
право, защото резултатът от 
поредния проект на Община 
Айтос е впечатляващ. 

Средствата за основния 
ремонт на Народно читали-
ще "Кирил и Методий 1929" 
село Пещерско са осигу-
рени по общински проект 
през м. юли 2022 г. с По-
становление №188 на Ми-
нистерския съвет - "За до-
пълнителни разходи от ре-
зерва, за преодоляване на 
последиците от бедствия". 
374 941 лв. е проектната ин-
вестиция, средствата са по-
стъпили по бюджета на Об-
щината. 

Най-подробно за съдбата 
на читалищната сграда в Пе-
щерско ни разказва Айше, 
служителка в местния по-
щенски клон. Тя вече е на-
станила "Пощата" в едно от 
напълно обновените чита-
лищни помещения. "Първо 
пощата беше над магазина, 
после я преместиха в чита-
лището - не беше ремонти-

рано. Тази сграда е постро-
ена през 1975 г., на 47 годи-
ни е, не помним ремонт да 
е правен. Преди време тук 
прожектираха кино", раз-
казва жената. После са-
лонът и библиотеката за-
дълго остават заключени - 
там просто "не може да се 
влезе". 

Айше е доволна и настоя-
ва да покаже работното си 

място на кмета Васил Ед-
рев, който е дошъл да види 
как приключва ремонтът. 
Заедно с него тук са общин-
ският съветник Фикри Са-
лим и кметът на селото Хю-
сеин Ахмед. За минути но-
вият читалищен салон се 
изпълва с млади хора, до-
шли да се видят и да погово-
рят с общинския кмет - раз-
глеждат, предлагат, одобря-
ват. Гюлшен и съпругът й се 
питат дали пък не могат да 
празнуват 50-годишните си 
юбилеи тук - толкова е кра-
сиво и просторно. 

Читалищният ремонт и 
асфалтираните улици в Пе-
щерско, най-разпалено ко-
ментира земеделският про-
изводител Мартин Иванов. 
"Много сме доволни. Има-
ме добра управа. Сега, ние 
казваме - и се изпълнява. 
Едно време, при другата 
власт - "плачехме", но нищо 
не ставаше", смее се млади-
ят мъж. Мартин Иванов, Ха-
сан Халил, Рейхан Хюсеин и 
другите млади от Пещерско 
са хора със самочувствие - 
доказали се неведнъж в до-
броволчески акции. Живо 
се вълнуват от съдбата на 
селото, заедно обсъждат и 
успехите, и проблемите с 

общинския съветник Фикри 
Салим и местния кмет Хю-
сеин Ахмед. А идването на 
кмета Едрев в Пещерско ви-
наги е специално събитие - 
повод за нови проекти, за 
това къде да бъде поставе-
на автобусната спирка, как 
да бъде обзаведено читали-
щето и т.н. 

Фикрет Халил е от хора-
та, които помнят строежа 
на читалището, признава, че 
не знае да е ремонтирано. 
Младият Фахри Хасан пък 
казва, че не е вярвал сел-
ската руина да бъде прео-
бразена в най-красивата 
сграда в Пещерско. 

Като в класическата гръц-
ка "пряка демокрация", на 
площада в Пещерско се за-
формя общо събрание на 
гражданите. Кметът Васил 
Едрев е категоричен, че 
трябва още малко работа - 
да се оформи няколкомет-
ровият подстъп към сгра-
дата - дейност, която не е 
включена в проекта. Млади-
те мъже имат не само идеи, 
но и готовност да се вклю-
чат - с труд и материали. И 
консенсусът е налице - кме-
тът, както винаги - ще пома-
га, а всеки ще участва с как-
вото може.

Читалището наистина има 
европейски вид и видимо 
преобразява центъра. Но 
всеки непредубеден гост ще 
ви каже, че Пещерско е уни-
кално най-вече с жителите 
си - открити, честни в оцен-
ките си и ангажирани с бъ-
дещето на родното село - не 
с думи, а с действия.

НП

   

ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен

27 ЯНУАРИ - 2 ФЕВРУАРИ  2023, бр. 605

Нова читалищна сграда краси  
центъра на Пещерско 

Общинска фирма „Айтос 
Автотранспорт“ ЕООД обмисля 
възстановяването на градската 

автобусна линия в Айтос
С идеята и намерението градският транспорт в Айтос 

да е ефективен, полезен и удобен, транспортната фир-
ма търси мнението на гражданите

Затова предлагайте!
Какъв да бъде маршрутът на градската автобусна ли-

ния? (с включени спирки Жп гара - Айтос и Автогара – 
Айтос)

В кои часове е най-удачно да пътуват автобусите по 
градската линия?

Трябва ли движението на автобусите по градската ли-
ния да бъде съобразено с пристигащи влакове? В кои 
часове?

С подкрепата на Община Айтос и с намерението да 
организираме градски транспорт, който да е удобен за 
повече хора се обръщаме към гражданите с призив да 
участват със свои предложения за определяне на марш-
рута и часовете на движение на автобусите по новата 
градска автобусна линия.

Предложенията можете да изпращате на email: aytos_
avtotransport@abv.bg и на тел. 0558/2 20 10.

„Айтос Автотранспорт“, гр. Айтос, ул „Карагеоргиев-
ско шосе“ №1

Селото е уникално  
с жителите си - открити, 
честни в оценките си и 
ангажирани с бъдещето 
на Пещерско -  
не с думи, а с действия

Фахри Хасан с кмета Васил Едрев и общинския 
съветник Фикри Салим в читалищния салон

С доброволчески труд, организация и с подкрепата на Общината младите в 
Пещерско ще обновят и подстъпа към сградата

Айше и Гюлшен не могат да се нахвалят с ново-
то читалище

„Още трябва да се потрудим“, категоричен е кметът Васил Едрев

Като в класическата гръцка „пряка демокрация“



ЧЕТИРИДЕСЕТО ЗАСЕДА-
НИЕ за мандата и първо за 
2023 г. проведе Общински 
съвет - Айтос на 26 януари.

Общинските съветници 
единодушно одобриха от-
чета-анализ на председате-
ля Красимир Енчев за дей-
ността на местния парла-
мент, за периода юли-де-
кември 2022 година. Д-р Па-
руш Парушев, управител на 
„МБАЛ – Айтос“ ЕООД беше 
упълномощен да представя 
Община Айтос в извънред-
ното общо събрание на ак-

ционерите на „УМБАЛ-Бур-
гас” АД, гр. Бургас за опре-
деляне на позиция и мандат 
по решенията, които следва 
да се вземат.

Гласувана с мнозинство 
беше докладната записка на 
кмета Васил Едрев за обя-
вяване на конкурс за въз-
лагане на управлението на 
„Многопрофилна болница 
за активно лечение - Айтос” 
ЕООД – гр. Айтос. Съветът 
даде съгласие и по предло-
жението на градоначалника 
за осъществяване на общин-

ско сътрудничество със Сто-
лична община, за предоста-
вяне на споделена услуга по 
ЗМСМА.

Съветът даде положи-
телно становище за канди-
датстването на община Ай-
тос с проектно предложе-
ние „Модернизация на об-
разователната среда в СУ 
„Никола Й. Вапцаров“, гр. 
Айтос“. Целта е получава-
не на средства за изпълне-
ние на инвестиции по Меха-
низма за възстановяване и 
устойчивост, по процедура 

чрез подбор „МОДЕРНИ-
ЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛ-
НА СРЕДА”, Компонент 1: 
ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ, 
Стълб „Иновативна Бълга-
рия“, Национален план за 
възстановяване и устойчи-
вост  (НПВУ).

Одобрено беше предло-
жението на кмета за прие-
мането на схеми за поста-
вяне на преместваеми обек-
ти за извършване на търго-
вия и др. обслужващи дей-
ности върху терени общин-
ска собственост по Наред-
бата за реда за разреша-
ване поставянето на пре-
местваемите обекти на те-
риторията на община Ай-
тос, със срок на действие 
от 20.03.2023 г. до 19.03.2025 
г. Гласувано беше и предло-

жението на Юзджан Юмер 
и Георги Янев за изработ-
ване на схема за поставя-
не на преместваеми обекти 
в село Съдиево.

С пълно мнозинство об-
щинските съветници при-
еха отчета на кмета Ва-
сил Едрев за състояние-
то на общинската собстве-
ност за периода 1 януари 
- 31 декември 2022 г. При-
ета беше и предложената 
от кмета Годишна програ-
ма за управление и разпо-
реждане с имотите – общин-
ска собственост през 2023 
г. Традиционно, в началото 
на календарната година гла-
сувано беше и разпределе-
нието на общинския жили-
щен фонд.

Има положително реше-

ние и по докладната запис-
ка на Мариана Димова – 
зам.-кмет на община Айтос, 
за учредяване на възмездно 
право на ползване, без търг 
или конкурс, върху част от 
имот, с площ от 2000 кв. м, 
в м. Парцелите, землище с. 
Съдиево - за устройване на 
постоянен пчелин.

Съветът одобри продаж-
бата на недвижим имот – 
частна общинска собстве-
ност, сграда на закрита дет-
ска градина, на ул. ”Москва” 
№6 в Айтос и продажбата 
на земя – частна общинска 
собственост, на собствени-
ка на законно построени 
сгради в кв.264 по плана на 
гр. Айтос, на главен път Ай-
тос - Карнобат.

НП

На първото за 2023 г. за-
седание на Общински съвет 
- Айтос, на 26 януари, пред-
седателят Красимир Енчев 
представи отчет и анализ 
за дейността на Съвета за 
второто полугодие на 2022 
г. - от м. юли до м. декем-
ври 2022 г.

Общинският съвет е про-
вел общо 6 редовни заседа-
ния, на които, съгласно при-
етия дневен ред, са разгле-
дани 68 предложения, до-
кладни записки, становища, 
отчети. Основно кметът Ва-
сил Едрев е внасял предло-
жения за дебат и гласуване 
- 56 бр. 4 от предложенията 
са на председателя на ОбС, 
8 са разгледаните теми по 
предложение на зам.-кмета 
Мариана Димова.

Решенията на Общинския 
съвет са най-важните акто-
ве, които общинските съвет-
ници гласуват на заседания-
та. Решенията се публикуват 
на сайта на Община Айтос, 
за да могат с тях да се за-
познаят всички граждани. 67 

са приетите решения, едно 
решение Съветът "не прие-
ма". Няма отлагане на ре-
шения за следващи заседа-
ния. Областният управител и 
кметът на община Айтос не 
са оспорвали и не са връща-
ли решения на Общински съ-
вет - Айтос за ново обсъжда-
не, пише още в отчета-ана-
лиз на председателя.

Общо 32 са решенията а 
Общински съвет - Айтос, от-
насящи се до придобиване, 
управление и разпорежда-
не с общинско имущество. 
7 решения е взел Съветът, 
свързани с приемането и ак-
туализацията на бюджета и 
други предложения, свърза-
ни с него. Две от решенията 
са за ползване и разпореж-
дане на земеделски земи. 
Три са структурно-организа-
ционните решения за създа-
ване и промяна в състава на 
комисии и за избор на пред-
ставители на Общината и на 
Общинския съвет пред други 
институции. Пет са решени-
ята, с които се приемат, из-

менят или допълват наред-
би, правилници, планове, 
програми и стратегии. Общо 
6 са гласуваните от общин-
ските съветници решения за 

промяната на Плана за ре-
гулация и застройка и дру-
ги, отнасящи се до терито-
риално и селищно устрой-
ство и строителство. Реше-

нията, свързани с учили-
ща, детски градини и чита-
лища на територията на об-
щина Айтос са общо четири, 
с язовири - две, с проекти - 
пет, други от компетенцията 
на ОбС - две. Няма внесени 
предложения и взети реше-
ния, свързани с дейността 
на общинските търговски 
дружества и приватизаци-
онни решения. Всички мол-
би от граждани и от фирми, 
постъпили до председателя 
на ОбС-Айтос, са изпратени 
до Общинската администра-
ция за отговор и изпълнение 
по компетентност.

Шест са постоянните ко-
мисии към Общинския съвет 
в Айтос - те са и в основа-
та на динамиката на цялата 
дейност на местния законо-
дателен орган. За периода 
ПК ”Законност и обществен 
ред” (ЗОР), ПК “Финансо-
во-икономическа, бюджет и 
оперативни програми” (ФИ-
БОП), ПК “Общинска соб-
ственост, териториално се-
лищно устройство, стопан-
ски дейности и екология” 
(ОСТСУСДЕ), ПК “Образо-
вание, култура, спорт и ту-
ризъм” (ОКСТ) е ПК „Здра-
веопазване и социални дей-

ности” (ЗСД) са провели по 
шест заседания; ПК „Устано-
вяване на конфликт на инте-
реси” (УКИ) не е провежда-
ла заседание. Няма непро-
ведено заседание на посто-
янна комисия поради липса 
на кворум. Това показва, че 
общинските съветници се от-
насят сериозно към работа-
та на комисиите. 

Подготовката и предос-
тавянето на материалите 
за заседанията се извърш-
ва в съответствие с приет-
ия Правилник на ОбС. Рабо-
ти се в спокойна обстанов-
ка и добро сътрудничество 
с Общинската администра-
ция. Материалите, постъпи-
ли след председателския 
съвет и включени като до-
пълнителни в дневния ред, 
се внасят своевременно за 
разглеждане от постоянни-
те комисии. На електронни-
те си пощи всички общински 
съветници получават проек-
та за дневен ред за заседа-
нието и обсъжданите въпро-
си. Материалите, които са 
много обемни, се предос-
тавят на председателите на 
ПК преди провеждането на 
заседанието на съответна-
та комисия. 
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Общинският съвет се отчете, прие анализа 

на председателя Красимир Енчев
68 са взетите решения, 56 от 
предложенията са на кмета

Какво реши ОбС на януарското си заседание

Красимир Енчев - председател на Общински съ-
веò - Айòоñ

Първомартенската обредност заема ва-
жно място в годишния зимен цикъл - с нея 
се отбелязва преходът от зимата към про-
летта. Преплитането на белия и червения 
конец е стар народен обичай, носещ вяра 
в утрешния ден и станал символ на здра-
ве, благополучие и успех.

Традиционният конкурс на НЧ "Васил Лев-
ски 1869" ще се проведе в категориите:

- МАРТЕНИЦИ ЗА ЗАКИЧВАНЕ
- ГРИВНИ
- ПАНА
В конкурса могат да участват деца от 1 

– 4 клас от община Айтос.
Журито ще оценява детските творби 

по критериите ДОСТОВЕРНОСТ, ХУДО-
ЖЕСТВЕНА СТОЙНОСТ И ОРИГИНАЛ-

НОСТ. Така че задействайте въображени-
ето си и направете нещо невиждано досе-
га, и все пак традиционно.

Всяка творба трябва да бъде придру-
жена от следната информация:

Трите имена и възраст на автора, учеб-
но заведение и телефон за връзка.

Мартениците трябва да бъдат предста-
вени в читалището до 20.02.2023 г.

Експонатите не се връщат.
Най-добрите модели ще бъдат награде-

ни и експонирани на изложба във фоайе-
то на читалището.

За допълнителна информация:
Тел. 0558 22723; 0879168013 – Цветели-

на Драгиева
e-mail: chitalishte_aitos@abv.bg

Народно читалище „Васил Левски 1869” - Айтос
Дванадесети общински конкурс

„Моята красива мартеница 2023“

УЧАСТНИЦИ:
Конкурсът се организира за учебните заве-

дения на територията на община Айтос. Раз-
работките ще бъдат оценявани в две възрас-
тови категории - 5 – 7 клас и 8 – 10 клас.

Разработките могат да бъдат индивидуал-
ни и екипни (до 5 човека в екип)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЛЕНИЕТО:
Стандартен размер на картон/кадастрон 

– бял или цветен.
Използвани изразни средства – текст, (ко-

пия, разпечатки или изписан на самия постер 
ръкописен текст), фотографии, копия на фо-
тоси, рисунки, графики, таблици, схеми, кар-
ти, комикс (разказ в картинки) и всичко дру-
го, което авторите преценят. Допустими са и 
релефни изображения.

На постера да се отразят източниците на 
ползваните текстове.

ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ: КРИТЕ-
РИИ

Съответствие между заглавието и съдър-
жанието.

Точност на използваната историческа ин-
формация.

Оригиналност и естетичност на оформ-
лението.

Постерите ще бъдат оценявани от жури. Ще 
бъдат присъдени първо, второ и трето място 
за всяка възрастова категория.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ:
Данни за авторите – имена на учениците, 

клас, училище, населено място, консултиращ 
учител (ако има такъв) да бъдат прикрепени 
КЪМ ПОСТЕРА В ЗАПЕЧАТАН ПЛИК. Посте-
рът не трябва да съдържа на лицевата или 
обратна страна данни за авторите.

При постъпването всеки постер ще получа-
ва входящ номер, който се вписва и на запе-
чатания плик. Анонимността ще бъде разкри-
та след извършване на оценяването.

Постерите да не се прегъват!
КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ПОСТЕ-

РИТЕ:
ДО 20.02.2023 ГОДИНА (ПЕТЪК), В НЧ „ВА-

СИЛ ЛЕВСКИ 1869”ГР.АЙТОС
Телефон за справки и информация: 0558 2 

27 23; 0879168013
След оценяване на постерите, ще бъде ор-

ганизирана изложба.

Конкурс за постер
ПОСВЕтЕН НА 145 гОдиНи От ОСВОбОждЕНиЕтО НА бъЛгАрия

Организатори на конкурса са Ротари клуб-Айтос 
и НЧ „Васил Левски 1869” гр. Айтос



Община Айтос започна го-
лям ремонт на Инфекциоз-
но отделение в „МБАЛ-Айтос“ 
ЕООД. До реновирането на 
най-старото болнично отделе-
ние се стигна след като Общи-
ната получи покана за включ-
ване на МБАЛ-Айтос като парт-
ньор на Министерството на 
здравеопазването - за подго-
товката и изпълнението на про-
ектно предложение по проце-
дура за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ 
- „Мерки за справяне с панде-
мията“ по Оперативна програ-
ма „Региони в растеж“.

Поканата получи одобрени-
ето на Общинския съвет, по-
дписано беше споразумение, 
според което „МБАЛ – Ай-
тос“ ЕООД е партньор по про-
ект „Укрепване капацитета на 
болничната мрежа за реакция 
при кризи“ на Министерство на 
здравеопазването

В момента в отделението, в 
което по време на пандемия-
та се лекуваха болни от ковид, 
няма медици и болни. Там са 

работниците, които изпълняват 
дейностите по проекта, видя 
НП. Инвестицията за ренови-
рането е на стойност 308 138. 
22 лв. с ДДС.

Инфекциозно отделение не 
е ремонтирано основно от съз-
даването на болницата. Сега 
ремонтните дейности обхва-
щат болничните зали и мани-
пулационната, кабинети на 
лекари и медицински сестри, 
сервизни помещения, коридо-
ри и част от покрива над отде-
лението. 

Кметът на общината Васил 
Едрев беше на място, за да 
види как се справя изпълни-
телят. "През последните годи-
ни тук бяха лекувани много па-
циенти при трудни условия за 
работата на лекарите и персо-
нала. Промените ще подобрят 
качеството на болничното ле-
чение. Надявам се, че и меди-
ците, и пациентите им ще се 
чувстват много по-добре след 
този основен ремонт", комен-
тира градоначалникът.

При ремонтните дейности в 

Инфекциозно отделение ще се 
модернизират ел. инсталаци-
ята, вентилационната, кисло-
родната система и отопление-

то. Вече се полага и антибак-
териално подово покритие във 
всички помещения.

По предвижданията на МЗ 

от 2021 г., (които не е ясно 
дали са актуални) след ремон-
та, трябва да бъдат доставе-
ни легла и съвременна апара-

тура за всички обхванати по 
проекта лечебни заведения в 
страната.

НП
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инвестират 308 хил. лв. в ремонта на най-старото 

болнично отделение на МбАЛ-Айтос - инфекциозно

На 26 януари кметът Васил 
Едрев поиска и получи съгла-
сието на Общинския съвет Об-
щина Айтос да кандидатства 
с проектно предложение „Мо-
дернизация на образовател-
ната среда в СУ „Никола Й. 
Вапцаров“, гр. Айтос“ по про-
цедура „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, по 
Националния план за възста-
новяване и устойчивост.

Администрацията подготвя 
проектно предложение, което 
цели инвестиция за обновява-
не на училищна среда, пише 
в докладната записка на кме-
та. Ще се търси финансиране 
за подобряване на електриче-

ската, отоплителната и вен-
тилационната инсталация на 
училището. Включените дей-
ности са за осигуряване на 
съвременна материална база, 
която гарантира здравослов-
ни и качествени условия за 
обучение. 

След одобрението на Съве-
та, Общината има картбланш 
кандидатства с проектното 
предложение по Компонент 
1 на процедурата - ОБРАЗО-
ВАНИЕ И УМЕНИЯ, Дейност 
1: Основен ремонт, рекон-
струкция, основно обновява-
не, пристрояване, надстро-
яване на училищна образо-
вателна среда за придобива-

не на цялостен обновен об-
лик на образователната ин-
ституция. 

Максималният размер за 

финансиране на проект по 
този компонент е 4 500 000 
лева с ДДС.

НП

Община Айтос готви проект за модернизация на 
образователната среда в СУ „Никола Вапцаров“

ОБЩИНА АЙТОС
Общинска администрация

В разгара на зимния отоплителен сезон няколко съвета 
към гражданите на общината, които ще помогнат във възду-
ха да се отделят по-малко фини прахови частици, вредни за 
човешкото здраве.

На територията на община Айтос голям брой домакинства се 
отопляват на дърва. Добре е да знаете, че горенето на сухи, 
а не на току-що отсечени дърва, ще намали с над 40% отде-
ляните емисии на фини прахови частици.

Друга важна полза от горенето на сухи дърва е, че те са по-
калорични, тоест с по-малко дървен материал ще се постиг-
не желаният комфорт на отопление, ако, разбира се, комини-
те са добре почистени от сажди.

Ако се отоплявате с въглища, също можете да предприеме-
те определени стъпки, с което да допринесете за по-чист въз-
дух. Можете да купувате въглища с по-високо енергийно съ-
държание, защото те съдържат по-малко сяра и пепел, и съ-
ответно при изгарянето им се емитират по-малко вредни ве-
щества. А и такива въглища са с по-високо енергийно съдър-
жание, и за сезона ще Ви е нужно по-малко количество. За-
това, при покупка на въглища е добре да поискате от прода-
вача сертификат за калоричността им.

Ако всички се съобразяваме с тези съвети, това ще по-
могне във въздуха да се отделят по-малко фини прахови 
частици, вредни за човешкото здраве.

Финансирането е по проект „Укрепване 
капацитета на болничната мрежа за 
реакция при кризи“ на МЗ, партньор по 
проекта е общинската болница

Кметът Васил Едрев поиска от Общинския  
съвет картбланш за проектното предложение

Продължават безплатните  
прегледи в „МЦ I“ ЕООД

"Сърце и Мозък" - Бургас и "МЦ І Айтос" ЕООД
Организират безплатните прегледи по програма

"Грижа за вас"
"Сърце и Мозък" - Бургас изпраща специалисти по гас-
троентерология, ортопедия, съдова хирургия и урология 
в „МЦ I Айтос“, по програма "Грижа за вас".
Прегледите се извършват по следния график:
Гастроентерология - вторник, от 10.00 - 12.00 часа
Ортопедия - вторник от 14.00 - 16.00 часа
Съдова хирургия - сряда, от 14.00 - 16.00 часа
Урология - четвъртък, от 14.00 - 16.00 часа
Прегледите по програма "Грижа за вас" са напълно без-
платни!

Дмитър ОшАВКОВ - 
почетен председател  
на ТД "Петър Киприлов 
1897" - Айтос  

На 26 януари 2023 г. се на-
вършиха 126 години от създа-
ването на първото Тракйско 
младежко дружество в Ай-
тос. Началото на организи-
раното тракийско движение 
в града е поставено от 19 ро-
долюбиви българи - бежанци 
от Източна Тракия, които в 
навечерието на 1897 г., полу-
чават подкрепата на варнен-
ското емигрантско дружество 
"Странджа".

В своя статия във в. "Стран-
джа", проф. Иван Филчев съ-
общава, че на 26 януари 1897 
г., в Айтос е организирана 
група на дружество "Стран-
джа". Айтоското тракийско 
дружество се явява четвърто 
по ред дружество в България 
след създадените във Варна, 
Бургас и Пловдив.

На 15 март 2017 г., Тракий-
ско дружество "Петър Кипри-
лов 1897" - Айтос тържествено 
чества 120-ата годишнина от 
началото на организираното 

тракийско движение в Айтос. 
По повод юбилея, дружество-
то беше удостоено за принос 
със Сребърен плакет "Капи-
тан Петко войвода" от Цен-
тралното ръководство на Тра-
кийската организация. Отли-
чието легитимира ТД "Петър 
Киприлов 1897" като законен 
представител и защитник на 
тракийската кауза в Айтос и 

като достоен продължител на 
Тракийското младежко дру-
жество "Странджа", учреде-
но на 26 януари 1897 г.

През своята дългогодиш-
на история айтоското друже-
ство е имало трудни моменти, 
изправено е било пред мно-
го предизвикателства, но жи-
лавият корен на тракиййски-
те българи винаги е намирал 

начин да оцелее. Пример за 
това е издадената през 2002 
г. книга "Времена тракийски" 
с исторически бележки, спо-
мени и документи. По повод 
125-ата годишнина на Тракий-
ската организация в Айтос и 
170 години от рождението на 
патрона й, ръководството на 
дружеството, с решаваща-
та подкрепа на родолюбиви 
българи от общината и стра-
ната, издигна паметник на Пе-
тър (Пею) Киприлов в центъ-
ра на града. Паметникът беше 
открит тържествено на 7 ав-
густ 2021 г.

През 2023 г. основен прио-
ритет е намиране на помеще-
ние на Тракийската организа-
ция в града, и ние, тракийци, 
настояваме за подкрепа и за 
решаване на проблема с Тра-
кийски клуб в Айтос – града, 
населен от началото на ХХ в. 
с хиляди бежанци от Тракия 
и Мала Азия, издигнали авто-
ритета и културата на Айтос и 
региона през годините.

Честита годишнина, родо-
любиви българи от Айтос и 
общината!

126 години организирано 
тракийско движение в Айтос



В последните години все 
повече айтоски деца се раж-
дат в чужбина, но бейби-бу-
мът е през миналата година, 
това сочи статистиката на 

отдел ГРАО в Общинска ад-
министрация - Айтос. 

202 са бебетата с роди-
тели от община Айтос, кои-
то са се родили извън гра-

ниците на България. Броят 
им през предходната 2021-
ва е бил 197. Статиката е на 
база броя на пресъставени-
те актове за раждане в от-
дел ГРАО в Община Айтос. 
Най-много младенци с ай-
тоски корен са се появили на 
бял свят в Германия и Репу-

блика Турция, показва още 
справката.

По-висок е и ръстът на по-
чинали през м.г. 322-ма са 
починалите в общината, при 
258 души през 2021 г. 229 от 
тях са жители на града, 93-ма 
- на населените места. 33 са 
пресъставените смъртни ак-

тове за починали в чужбина 
айтозлии.

Лек спад бележат граж-
данските бракове - 240 но-
вобрачни са си казали "да" в 
през 2022 година. 71 са пре-
съставените актове, за 71 
двойки, които са подписали 
в чужбина. Пикът на сватби-

те в Айтос е през 2021 г. - 255. 
Тогава много "ваканционни" 
двойки, завърнали се от чуж-
бина в родния град и селата, 
са пожелали да чуят Мендел-
сон - някои от тях, по чисто 
практични съображения.

НП
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202 айтоски бебета родени в чужбина през 2022 г.

По данни на отдел грАО и 
починалите през м. г. са повече

В Центъра за административно обслужване в Община Айтос

БейБи-Бум

От 40 години пирненските дами заед-
но празнуват Деня на родилната помощ 
на 21 януари, в една от читалищните 
зали. Както винаги, читалищният секре-
тар Янка Савова, около която се случват 
всички важни събития в Пирне, е поми-
слила и за украсата, и за музиката, и за 
отрупаните с домашни деликатеси дъл-
ги маси. Настроението е на макс, праз-
никът в Пирне е традиционно истински 
- с пожелания, усмивки и топлота в от-
ношенията.

С благодарност към пирненските баби, 
Савова даде начало на Бабинденското 
тържество. "Днес е Ден на родилната по-

мощ - ден, в който засвидетелствам уважението си към всич-
ки вас. Изразявам своята благодарност за всичко, което сте 
направили и дали, за да израснат в Пирне прекрасни деца. 
Благодаря ви!", каза, видимо развълнувана, Янка Савова.

Кметът Васил Едрев изненада пирненки с торти и пожела-
ния. И кметът на селото Манчо Паскалев се включи в праз-
ника с торта.

По стара местна традиция, най-възрастната жена - Станка 
Мангърова, и най-младата прабаба в селото изпълниха ри-
туала „Бабуване“. "Така, както бързо се отмива сапунката, 
така бързо да се раждат деца, внуци и правнуци, за да ста-
не Пирне голямо, мнооого голямо село", бяха пожеланията 
на 85-годишната Мангърова, която с лекота поведе пирнен-
ското хоро на Бабинден.

НП

Община айтОс 
обявява конкурс „Моята българия 2023“

„За българия – съкровено“ 
за изпълнение на поезия 

Конкурсът се провеждат под патронажа на 
кмета на община айтос Васил Едрев

Конкурсът се организира по повод нацио-
налния празник 3ти март

от Община айтос и ще се проведе в навече-
рието на празника - на 23 февруари 2023 г., 
в актовата зала на сУ „никола йонков Ва-

пцаров”- град айтос.
Целта на конкурса е да възпитава у подра-
стващите патриотични чувства, любов към 

литературата и българската поезия.

РЕГЛАМЕНТ:
Общински конкурс за изпълнение на поезия 

„За българия – съкровено“
1. ПРаВО на УЧастиЕ:
Ученици от следните възрастови групи:
 индивидуални изпълнения:
 I – II клас - по двама ученици от учи-

лище
 III – IV клас - по двама ученици от учи-

лище
 V – VII клас - по двама ученици от учи-

лище
 VIII – ХII клас - по четирима ученици от 

училище
Колективни изпълнения:
По една колективна група от училище, без 

значение в коя възрастова група ще бъде зая-

вено участието.
2. иЗисКВаниЯ, ПаРаМЕтРи на УЧастиЕ
 изпълнение на поезия 
 - индивидуално – до 5 минути
 - колективно – до 10 минути 
3. ГРаФиК:
 В срок до 15.02.2023 г. се предават заявки 

за участие от всяко училище – писмено до Ди-
рекция КОВЗС, в стая №11, на word файл, и на 
email: okvstaitos@abv.bg

Заявките да съдържат: 
- трите имена на участника или групата; 
- възрастова група 
- автор на художественото произведение; 
- име на стихотворението;
- ръководител и времетраене; 
Конкурсът за изпълнение на поезия ще се 

проведе на 23.02.2023 г., от 10.00 часа, в ак-
товата зала на сУ „никола й. Вапцаров”. 

Изпълнения, които не отговарят на изисква-
нията, не се допускат до участие.

3. РЕЗУЛтати и наГРаЖДаВанЕ:
 Обявяване на резултатите - на 27.02.2023 

г. на електронната поща на всяко училище. В съ-
общението ще бъдат посочени редът и начинът 
за получаване на наградите. 
 Оценяването е от компетентно жури (пре-

подаватели по български език и литература от 
училищата на територията на община Айтос). 

 наградите са осигурени от Община айтос.
 Всички участници получават грамота.
 За всяка възрастова група ще бъдат при-

съдени награди.

За повече информация: тел. 0884 530 455. 

ОбЩиНА АЙтОС
Програма, посветена на

145 години от Освобождението на град айтос
150 години от гибелта на Васил Левски

145 години от Освобождението на българия

6 февруари 2023 г., 10.00 часа, Параклис-костница “св. Димитър”
Общоградско поклонение по повод 145 години от Освобождение-

то на град айтос:
• Заупокойна молитва в памет на загиналите за Освобождението на 

Айтос
• Програма, подготвена от СУ “Никола Йонков Вапцаров” - Айтос
• Поднасяне на венци и цветя от признателното айтоско гражданство
• Шествие и поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на ос-

вободителите в бившето Логопедично училище. Организатори: Община 
Айтос и СУ “Никола Вапцаров”

10 февруари 2023 г., 18.00 ч., Ресторант-клуб КООП - софия
72-ра традиционна среща на Земляческо дружество “Трите братя” - 

София, с участието на представители на Община Айтос

16 февруари 2023 г., 10.00 ч. база 2, сУ “Христо ботев” - айтос
Традиционно общинско състезание “Лъвски скок” за ученици

17 февруари 2023 г., 13.30 ч., ОУ “Христо ботев” с. Мъглен
Тържествено отбелязване на 150 години от гибелта на Васил Левски

17 февруари 2023 г., 10.30 ч., ОУ “Христо ботев” с. Пирне.
Тържествено отбелязване на 150 години от гибелна на Васил Левски

17 февруари 2023 г. нЧ “Пробуда 1925” с. Пирне и ОУ “Христо бо-
тев” с. Пирне

“Твоят един син, Българийо” - презентация и рецитал за делото на 
Апостола, по повод 150 години от гибелта на Васил Левски

19 февруари 2023 г., 11.00 часа, Храм “св. Димитър” - айтос
Възпоменателни прояви, посветени на 150 години от гибелта на 

апостола на българската свобода - Васил Левски. Организатори Об-
щина айтос и ДГ “Здравец” - айтос.

• Заупокойна молитва за Апостола
• Програма, подготвена от учители и деца на ДГ “Здравец”
• Поклонение пред паметната плоча в двора на църквата - поднася-

не на венци и цветя 

21 февруари 2023 г., 17.30 ч., Залата на Военен клуб - айтос
Община Айтос, Военен клуб - Айтос и Общински комитет “Васил Лев-

ски” - Айтос канят айтозлии на среща с Дора Чаушева - уредник на му-
зей “Васил Левски” - град Карлово.

23 февруари 2023 г, 10.00 ч., актова зала на сУ “никола Вапца-
ров”

Традиционен общински конкурс за поезия “Моята България 2023 г.”, 
с участието на училищата от Община Айтос.

27 февруари 2023 г., Ритуална зала на Община айтос
Откриване на изложба на постери от конкурса за постери, посветен 

на 145 години от Освобождението на България. Организатори НЧ “Васил 
Левски 1869” и Ротари клуб - Айтос.

28 февруари 2023 г., Залата на Военен клуб - айтос
Интерактивен урок с ученици от СУ “Христо Ботев” - Айтос на тема 

“Любовната тема в българската литература и творчеството на Христо Бо-
тев”.

2 март 2023 г., нЧ “Пробуда 1925” с. Пирне и ОУ “Христо ботев” 
с. Пирне

Тържествен концерт по повод националния празник на България - Тре-
ти март

2 март 2023 г., 13.30 ч., ОУ “Христо ботев” с. Мъглен
Празнични прояви, по случай националния празник Трети март.

3 март 2023 г., 11.00 часа, площад “свобода”
Празнична програма, посветена на 3 март, национален празник на Ре-

публика България и 145 години от Освобождението на България
• Благодарствен молебен
• Празнично слово на кмета на община Айтос
• Ритуал за издигане на националното знаме
• Празничен концерт

3 март 2023 г., 18.30 часа, Кметство с. Караново и нЧ “Петър Жи-
таров 1928”

Празничен концерт и тържествена заря, по случай 145 години от Осво-
бождението на България

От 40 години пирненските дами 
празнуват бабинден заедно



Соня 
КЕХЛИБАРЕВА

Концертите на Бени 
Гудман в “Карнеги 
Хол” Ню Йорк през 
1938 година превръ-
щат джаза в модно 
явление, което бързо 
прескача океана и 
предлага на публика-
та допир с новия стил 
на изпълнение. Но 
творческият аспект на 
проявата остава не-
достъпен  за българ-
ските музиканти. Пар-
титурите и щамовете 
се вадят „по слух”. По 
цели дни се прослуш-
ват грамофонни пло-
чи, за да се нотират и 
разпишат отделните 
партии. И все пак мод-
ната вълна настъпва и 
у нас благодарение 
на изключителните 
инструменталисти, до-
бре владеещи саксо-
фона, тромпета, цигулката 
и кларинета.

За първи лидер в бъл-
гарския джаз се смята 
Асен Овчаров. Той изи-
грава важна роля в раз-
витието на този стил в 
България. В създадения 
от него оркестър свирят 
Божидар Секеларов, Ни-
ко Несимов, Леон Алфан-
са, Стефан Кованов, Алек-
сандър Николов, Давид 
Ашкенази. Солистки на 
оркестъра са „Трите Ел” - 
младата Леа Иванова, Ле-
ни Вълкова и Люси Най-
денова. Така се ражда 
бигбендът „Джаз Овча-
ров”. През 1938 г. те изна-
сят първия джаз концерт 
в кинотеатър “Роял” в Со-
фия. Репертоарът е от 
стил суинг, който Овча-
ров вади от американски  
грамофонни плочи. Успе-
хът е много голям. След-
ват поредица от джазови 
матинета. Постепенно 

Асен Овчаров 
изважда джаза 
от ресторант-
ско-кабаретно-
то му битие и го 
качва на кон-
цертния подиум.

В началото на 
40-те години, 
след финансово 
недоразумение 
с Ангел Овча-
ров, Божидар 
Секеларов се 
отделя и създа-
ва своя джаз 
формация. Към 
него се присъе-
диняват Алек-
сандър Николов 
- Сашо Сладура 
и Леа Иванова. 
Веднага съста-
вът се превръща 
в хит. Свирят на 
подиумите на 
с л а д к а р н и ц а 
„София” и на 
бар “Астория”.

Тежките и 
разрушителни 
бомбардиров-
ки в София от 
началото на 
1944 година от 
англо-амери-
канската авиа-
ция, принуж-
дават масово 
софиянци да 
се евакуират в 
провинцията. 
Музикантите 
също търсят 
по-спокойно 
място за изя-
ва. По пътя до 
Черноморието 
С е к е л а р о в 
прави опит да 
се задържи в 
някои градове 
от вътрешност-
та на страна-
та, но те му от-
казват госто-
приемството 

си. Бургас е единствени-
ят, който дори отключва 
затвореното си казино, 
предоставя го на музи-
кантите и те пребивават 
там до 1945 година.

И така през пролетта на 
1944 год. в Бургас присти-
га бигбендът с ръководи-
тел Божидар Секеларов - 
Дорчо. Именно в Морско-
то казино Александър Ни-
колов дава името на със-
тава “Оптимистите”. Въ-
преки войната летният се-
зон е в разгара си и вся-
ка вечер посетителите на 
ресторанта танцуват тан-
го, румба, фокстрот. Леа 
Иванова изпълнява мело-
дии в новия стил суинг.

Но желанието на съста-
ва е да изнесе и няколко 
концерта в зала, за да мо-
гат да популяризират сред 
бургазлии и гости на гра-
да модерната джаз музи-
ка и по-сериозни инстру-
ментални пиеси, както и 
увертюри от оперети.

В началото на м. юли до 
полицейския инспектор в 
Бургас е получено заяв-
ление от младежката гру-
па при дружество „Само-
съзнание” с молба да бъ-
де разрешено изнасяне 
на концерти от оркестъра 

на Александър Николов в 
салона на кино „Култура”. 
Посочени са и две дати 
на 09. 07 (неделя) и на 
12.07 (Петровден). Молба-
та е подписана от предсе-
дателя на младежката 
група С. Димитрова и 
председателя на Друже-
ство “Самосъзнание“ Ст. 
Бурмова.

Молбата е придружена 
с програма за одобре-
ние.

На 05.07.1944 г. полици-
ята дава разрешение за 
изнасяне на концертите 
пред публика. Избрано е 
най-новото кино „Култу-
ра” в центъра на Бургас. 
Намирало се на мястото 
на днешната концертна 
зала “Иван Вульпе”. Това 
е бил най-новият и моде-
рен киносалон на града, 
открит на 20 май 1939 г. с 
нашумелия навремето 
френски филм „Пропаст-
та на изневярата”. Кино-
то било оборудвано с 
удобни столове, по среда-
та имало пътека, а на бал-
кона - обособена специ-
ална ложа. Салонът при-
тежавал и много добра 
акустика. Всеки ден по-
мещението било аромати-
зирано с различни препа-
рати, внос от Германия. 

Репертоарът на джаз 
състава “Оптимистите” 
бил богат. В програмата 
му присъствали изпълне-
ния за всекиго по нещо. 
Застъпени били китка от 
унгарски мелодии, българ-
ски народни песни, испан-
ски песни, арии от комич-
ни оперети, романтични 
танга, фокстротни вариа-
ции, романси, румба, соло 
цигулкови изпълнения от 
Сашо Сладура - „Самотна 
чайка”, „Пардоне моа”.

В програмата участвал 
Ангел Сладкаров, учил 
режисура при знамени-
тия германец Макс Райн-
хард. В България става 
инициатор за  създаване-
то на театър „Ренесанс”. 
По късно участва като ак-
тьор, певец и постанов-
чик в оперетния театър 
„Одеон”, основан от Сте-
фан Пенчев. През 20-те и 
30-те години на ХХ век за-
писва грамофонни плочи 
на фирмата „Одеон”. Не-
гови изпълнения са пър-
вите естрадни песни и 
оперетни арии на българ-
ски език, които стават 
много популярни. В двата 
бургаски концерта през 
1944 г.той изпълнява ху-
мористични музикални 
скечове.

И разбира се гвоздеят 
на програмата били из-
пълненията на младата 
21-годишна  Леа Иванова 
- „Говори ми за любов”, 
“Рума Негра”, „Ще те ча-
кам”, „Качумба” , „Русата 
Кетхет” и др.

Биографията на виртуо-
за на цигулката Алексан-
дър Николов - Сашо Сла-
дура е интересна, а краят 
му е трагичен. Роден е на 
15.09.1917 г. в Плевен. Ба-
ща му е инженер, проек-
тирал емблематични пар-
кове: Борисовата гради-
на в София, парка „Кай-
лъка“ в Плевен, Симеоно-
вата градина в Пловдив. 
Майка му е чехкиня, дядо-
то - швед.След завършва-
не на Френския колеж 
„Свети Августин” в Плов-
див, той продължава сво-
ето музикално образова-
ние в Консерваторията в 
Прага. Завръща се в Бъл-
гария и работи в царския 
симфоничен оркестър. 
След 9 септември става 
вокалист на джаз оркес-
трите. Бохемският живот, 
неприемливата за новия 
строй музика, вицовете и 
анекдотите, които разказ-
ва, го превръщат в обект 
на наблюдение от мили-
цията. Арестуван по до-
нос, изпратен в концлаге-
ра „Слънчев бряг” край 
Ловеч, след мъчителни 
издевателства е убит без 
съд и присъда на 44 годи-
ни на 26.09. 1961 г.

Леа Иванова е артис-
тичният псевдоним на Ли-
лия Иванова. Родена на 

13.08.1923 г. в Дупница. 
Израства в Цариград, учи 
в Робърт колеж, пее в дет-
ския хор на Българската 
екзархия. Родителите й 
се преместват в София и 
тя има намерение да учи 
в Художествената акаде-
мия. Силното й увлечение 
по музиката я отвежда ка-
то солистка на оркестъра 
„Джаз Овчаров” и по-къс-
но при „Оптимистите”. 
Изпълненията й са в стил 
суинг и джаз. Това става 
причина да я обявят за 
“упадъчен елемент”. За-
браняват й да пее. Арес-
туват я и изпращат в тру-
дово-възпитателен лагер 
в с. Ножарево, Тутракан-
ско. Там престоява в про-
дължение на 8 месеца, от 
07.07.1949 до 15.03.1950 г. 

Служител на ДС я вербу-
ва за техен агент. С раз-
решение на властите я 
пускат да пее в чужбина, 
но и да изпълнява ролята 
на доносник за българите 
емигранти. С оркестъра 
на съпруга си Еди Каза-
сян гастролира в запад-
ноевропейски държави и 
двамата създават най-по-
пулярните шоупрограми в 
Европа. Не пускат нейни 
изпълнения по българско-
то радиото и телевизия. 
За пръв път БНТ излъчва 
нейни песни през 1970 г. 
Леа Иванова става звез-
да за това изкуство на 
преклонна възраст. Уми-
ра на 28.05.1986 г.

През 2023 се навършват 
100 години от рождение-
то й.

Примата на суинга - Леа Иванова,
и джаз съставът на „Оптимистите“ 
изнасят концерти в Бургас
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Леа Иванова - солистка на „Оптимистите“

Александър Николов - Сашо 
Сладура

Грамофонна плоча с джазов оркестър Секеларов

Заявление до полицейския инспектор за концерт

Програма на концерта от 9 юли 1944 г. в Бургас



Дона МИТЕВА

Think Forward е архите-
ктурно студио с вече бли-
зо десетгодишна история, 
в рамките на която екипът 
е имал възможност да ра-
боти по нестандартни про-
екти, които излизат извън 
чисто архитектурните рам-
ки и преплитат в себе си 
различни изкуства. Това 
се дължи както на разно-
родния характер на еки-
па, който се състои от ар-
хитекти, пространствени 
и продуктови дизайнери, 
така и на разностранните 
интереси на всеки един. 
Непрестанният стремеж 
на всеки да се учи, да екс-
периментира и да навли-
за в нови територии без 
страх е движещата сила, а 
защо не и тайната на успе-
ха на тези хора, събрани от 
общи цели. 

Галина Милкова е част 
от този екип. Тя е архитект. 
Признава, че повечето от 
проектите, които реализи-
рат, са наистина нестан-
дартни – в смисъл, че кри-
ят в себе си повече от ар-
хитектура, в тях има впле-
тени различни изкуства, со-
циология, психология и как-
во ли не. 

„Според мен бъдещето е 
в успешните сътрудничест-
ва между тесни специали-
сти от различни области. 
Само тогава могат да се ре-
ализират истински качест-
вени и иновативни идеи. На 
българското архитектурно 
поле нашият екип е може 
би изключение със своя 
широк спектър от мулти-
дисциплинарни проекти и 

подход, включващ сериоз-
ни проучвания от различ-
ни области. Разбрали сме, 
че това е най-верният път 
в създаването на човечни 
проекти, които адресират 
и дават решение на набо-
лели социални, екологич-
ни, етични проблеми“, каз-
ва тя. 

И признава, че назад във 
времето винаги е знаела, 
че ще се занимава с изку-
ство, но заради любовта 
към музиката, литература-
та, рисуването е направила 
своя избор трудно. 

„Всеобхватността на ар-
хитектурата ми даде уве-
реност, че мога да съче-
тая тези малки призва-
ния в едно и да практику-
вам професията по разли-
чен начин, да бъда смела в 
идеите си без да губя връз-

ка с реалността“, защитава 
своя избор бургазлийката, 
която не обича да споделя 
за бъдещите проекти. 

С екипа са приели прак-
тиката да не говорят за 
проекти в развитие. „Мога 
само да споделя, че ни 
предстои една вълнуваща 
година, в която отново пре-
дизвикваме себе си и по-
знанията си“,  коментира 
кратко тя. 

Бургас е във фокуса на 
част от работите на Think 
Forward. Студиото има ин-
тересни частни реали-
зации, на които се рад-
ва тесен кръг потребите-
ли. „Проекти като Healing 
Island (Целебен остров) и 
„Градско пространство за 
пълноценно здраве“, чрез 
които създаваме здраво-
словна публична среда в 

Бургас, са все още неосъ-
ществени, макар да печелят 
национални награди и да се 
дават като добър пример в 
специалност „Урбанизъм“ в 
Университета по архитекту-
ра, строителство и геоде-
зия. Ще се радваме тези 
проекти да достигнат ре-
ализация заради положи-
телния им ефект върху чо-
вешкото здраве“, обяснява 
Галина Милкова. 

Като визитна картичка, 
но не и лична, тъй като про-
ектът е дело на „Архитекти 
Урбана“, с ръководител арх. 
Росица Златанова, тя по-
сочва благоустроената ули-
ца „Алеко Константинов“ в 
центъра на Бургас. 

„Целта ни беше не просто 
да преобразим занемаре-
ната улица, а да я интегри-
раме към културната функ-

ция на центъра. Страхотно 
е, че след ремонта бургаз-
лии припознаха простран-
ството като свое и го на-
ситиха с концерти, пред-
ставления, артбазари, ли-
тературни четения и други. 
Тази година проектът по-
лучи първа награда на го-
дишните архитектурни на-
гради „Архинова“ в катего-
рия „Ландшафтна архитек-
тура – реализации – обек-
ти за обществено ползва-
не“ и специална награда 
на най-престижния наци-
онален архитектурен кон-
курс - „Български архите-
ктурни награди“, обяснява 
бургазлийката.

Като амбициозен архи-
тект и творец провокирам 
Галина Милкова да поглед-
не отстрани любимия на 
всички Бургас и да споде-
ли какво му липсва на на-
шия град.

„Това е сложен въпрос, 
който изисква задълбо-
чен и всеобхватен анализ. 
През последните години бя-
хме свидетели, а понякога 
и участници в процеса на 
трансформация на Бургас 
в един по-зелен и устойчив 
град. Все още обаче пред-
стоят много ключови стъп-
ки, които бих искала да 
видя реализирани, като по-
добре поддържани вътреш-
ноквартални пространства, 
с предвидени функции за 
обитатели на всякаква въз-
раст; по-добре стопанис-
ван плаж с необременен 
морски пейзаж от стихий-
ното размножаване на па-
вилиони за бързо хранене 
и ресторанти; подобрява-
не състоянието на уличната 

мрежа; намаляване нивото 
на замърсяване на въздуха. 
От гледната точка на архи-
тект, чиято работа се със-
тои и в изнасянето на лек-
ции и презентации на на-
ционални и международ-
ни форуми, бих се радвала 
висшите учебни заведения 
на града да се допълнят от 
университет по архитекту-
ра и дизайн“, чертае свое-
то виждане за бъдещето на 
града специалистката. 

Няма как в контекста на 
прекрасните идеи в раз-
говора да не се стигне 
и до огромната дупка до 
Съдебната палата, с коя-
то израснаха поколения 
бургазлии и вече се твори 
фолклор, че ще се превър-
не в парк за редки видове 
растения и животни. А дори 
ученици спечелиха малък 
проект да изследват видо-
вете живот там.

„Моят дипломен проект 
в катедра „Обществени 
сгради“ в УАСГ при проф. 
д-р арх. Благовест Вълков 
предвиждаше на това мяс-
то изграждане на център 
за култура и дебати, чий-
то покрив бе проектиран 
като естествено продълже-
ние на площад „Тройката“. 
Сега, 11 години по-късно, 
въобще не в кръга на ше-
гата, си мечтая за парково 
пространство, което да до-
принася както за градското 
здраве, така и за културния 
живот и облик на града“, 
припомня арх. Милкова.

Отново се завъртаме око-
ло проекта за медитативен 
парк-остров в Бургас, ве-
роятно защото става дума 
за преобразуване на едно 
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Бургазлийката, която 
Благоустрояване на ул. „Алеко Константинов“, гр. Бургас, проектант: АрхитеКти УрБАнА, арх. росица 

Златанова, арх. Галина Милкова, арх. Владимир Милков

Healing Island, концепция за социализиране на зелено пространство на ул. 
„Оборище“ до паркинг „Гурко“, гр. Бургас. Проектант: Think Forward

4 Арх. Галина Милкова за всеобхватността на професията 
и непрестанния стремеж да се учи
4 Нестандартността на проектите, които реализират, идва 
от разнородния екип, разкрива тя
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Арх. Галина Милкова
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пространство в зелен целе-
бен остров (Healing Island). 
За социализиране на зане-
марена площ, заключена 
между улица „Оборище“ до 
паркинг „Гурко“ в Бургас. 
Мястото се характеризи-
ра с нефункциониращи по-
стройки пред събаряне и 
дървета, които се нуждаят 
от „спасителна акция“. В 
самия периметър на про-
екта попадат ДКЦ, бело-
дробна болница и онколо-
гичен център, за пациенти-
те на които са предвидени 
единствено пейки в пери-
ферията на имотите, а ос-
таналата част на квартала 
е заета от общински пар-
кинги. „Това ни предизви-
ка да разработим проекта 
като медитативен парк-ос-
тров, предназначен както 
за граждани с цел превен-
ция на болести, така и за 
пациентите – най-вече за 
онкологично болните и па-
циентите в ремисия.

В това здравословно 
градско пространство все-
ки един елемент на среда-
та е с лечебно предназна-
чение. Главният елемент на 
дизайна – ажурна панорам-
на платформа, спомага за 
удължаване на пешеходни-
те маршрути. Именно въз-
можността за повече дви-
жение е ключов фактор за 
превенция на една от най-

масовите болести в света 
– наднорменото тегло, ко-
ето води до отключване на 
редица хронични заболя-
вания. Максималната бли-
зост на платформата до ко-
роните на дърветата позво-
лява пълноценно възполз-
ване от лечебната сила на 
природата, тъй като раз-
ходките в зелени и горис-
ти местности допринасят 

към промени в кръвните 
клетки, асоциирани със за-
щита против рак, укрепва-
не на имунната система и 
нормализиране на  кръвно 
налягане. 

Разнообразните съоръ-
жения сред парковата рас-
тителност осигуряват въз-
можност за дихателни уп-
ражнения, физиотерапия, 
йога, тай-чи, упражнения 

за координация и баланс, 
раздвижване и укрепване 
на мускули и стави – важна 
съпътстваща част от онко-
логичното лечение.

Освен на физическото 
благоденствие, проектът 
обръща внимание и на емо-
ционалното състояние на 
посетителите. В много чуж-
дестранни болници именно 
музиката и водната тера-
пия са съществен елемент 
от лечението на често сре-
щаните у пациенти чувства 
като тревога, депресия и 
несигурност. Във връзка с 
това в парка са разполо-
жени водна каскада, ком-
позиция от пет тръбни кам-
бани, ударен инструмент от 
метални тръбни клавиши и 
трио от барабанни столче-
та. В атмосферата на рoмо-
лене, музикални звуци и ви-
брации се създават момен-
ти на търсено откъсване от 
ежедневието, медитативно 
лечение и непринудени со-
циални ситуации“, разказ-
ва за проекта арх. Галина 
Милкова.

Тя, заедно с целия екип, 
работи и в училища – пра-
вят проекти за СТЕМ цен-
трове. Покрай тази дейност 
получават и покани от учи-
телите за срещи с ученици-
те, пред които да разкрият 
тайните на своята профе-
сия, която е отговорна и 
примамлива, с това, че ос-
тавяш нещо смислено за 
идните поколения. 

„Професия архитект е 
страхотен начин да моде-

лираш настоящето, да ос-
тавиш красива и устой-
чива следа след себе си. 
Младите хора обаче тряб-
ва да бъдат подготвени, че 
архитектурата изисква аб-
солютна всеотдайност и ус-
тойчива психика. Ето защо 
бих ги посъветвала да прак-
тикуват професията в екип, 
да възпитат в себе си сми-
рение, да бъдат с широко 
отворени очи за социал-
ните проблеми, за да пре-
следват човешкия аспект 
във всеки един проект и да 
създават полезна за обще-
ството архитектура“, отпра-
вя своите съвети известна-
та бургазлийка.

Във всички свои проек-
ти екипът на Think Forward, 
се проявява по-скоро като 
сбор от изследователи, 
далеч надскочили ролята 
си на архитекти и дизай-
нери. Доказателство за 
това са например образо-
вателните им проекти Out-
of-School – първото учили-
ще на открито в България; 
Demokratos – демократич-
но мултифункционално 
пространство в рамките на 
традиционно училище, кое-
то дава на учениците сво-
бода на избор какво и по 
какъв начин да изучават; 
5 Rooms – многофункцио-
нално пространство, което 
предлага решение на про-
блемите, свързани с дет-
ското насилие; ArtScience 
Centre - приложен СТЕМ 
център за наука и изкуство 
с фокус върху проектно-ба-

зирано обучение.
„Няма как да не спомена 

и частни проекти с напред-
ничави клиенти, които са ни 
предоставяли свобода на 
действие и експерименти-
ране. Резултатът от подоб-
ни партньорства ни е про-
вокирал да създаваме нови 
материали за интериорен и 
продуктов дизайн, колек-
ции мебели и облицовки, 
като например TrEdition, 
вдъхновена от българските 
традиционни занаяти; инте-
рактивни инсталации, като 
Sound of Touch, изследва-
ща звука на докосването“, 
изброява арх. Милкова. Тя 
признава, че заетостта й е 
огромна, въпреки всичко 
намира време за семей-
ството. „Обичам и се ста-
рая свободното време да 
прекарвам пълноценно със 
семейството си. Извън про-
фесионалните ангажимен-
ти, композирането на му-
зика, поезията, идеите за 
изложби и инсталации си 
прокрадват място в еже-
дневието ми, макар това 
да се случва все по-рядко“, 
споделя тя. 

Арх. Галина Милкова е 
още едно доказателство за 
това, че в Бургас има без-
умно много таланти, както 
наскоро бе подчертал по-
етът Недялко Йорданов. 
Освен това е човек на бъ-
дещето, когато границите 
на отделните професии все 
повече ще се заличават. А 
полетът на въображението 
ще става неограничен. 
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Градът

е смела в идеите си 
без да губи връзка с реалността

5 СтАи, Think Forward

демократос, Think Forward

Out-of-School, Think Forward

един български офис, интериор и колекция мебели TrEdition, Think Forward



Интервю на  
Кирил ЕВТИМОВ

Красимир Корсачки е тре-
ньор в академията на „Арсе-
нал“ от четири години. При 
"топчиите" той отговаря за 
професионалното изграждане 
на футболисти между 11- и 16-
годишна възраст. Солидната 
му кариера включва съвмест-
на работа с отборите на „Уест 
Хам“, „Чарлтън“, „Брентфорд“ 
и „Барнет“ като скаут и на-
ставник. Отскоро е и анализа-
тор на ефективността на пред-
ставянето на професионалния 
тим „Лейтън Ориент“ в Англия. 
Понастоящем изучава магис-
тратура към Университета за 
бизнес и футбол, специалност 
"Анализ на ефективното пред-
ставяне във футбола". В нача-
лото на февруари специалис-
тът ще води у нас курс по "Так-
тически и индивидуален фут-
болен видео анализ". Семина-
рът ще се проведе от 2-5 фев-
руари 2023 г. в Св. Св. Кон-
стантин и Елена. Корсачки 
сподели пред „Черноморски 
фар“ очакванията си относно 
предстоящия семинар:

 
- Какво ти е мнението за 

технологиите за анализира-
не на футбола в България?

- След обстойно и детайлно 
анализиране на футболните 
технологии в България, уста-

нових липса на съвременни 
методи в повечето мъжки от-
бори, детски академии и твър-
де бавното им навлизане в 
сравнение с други държави. 
Реално няколко мъжки отбо-
ра в родния професионален 
футбол имат GPS системи. От-
делно само 5-6 отбора имат 
анализатори, които следят за 
представянето на отборите. 
Това число е прекалено мал-
ко за стандарта на професи-
оналния ни футбол. В сериоз-
ните футболни държави това 
е сериозно развито от много 
години. Да не споменавам, че 
тази практика е вече доста 

разпространена и в детските 
академии в Европа. Това слу-
жи като инструмент и основа 
за изграждане на играчите в 
бъдещото им развитие. Нека 
кажа, че всеки желаещ може 
да се запише за курса на 
0895036246. 

- Каква е причината за 
провеждане на курса?

- В България не се обръща 
голямо внимание на анализи-
те в детските академии. Имен-
но оттам се очаква да излязат 
подготвени младежи и осно-
вен проблем да нямаме кон-
вертируеми футболисти зад 
граница. Това е една от при-

чините да проведа такъв курс 
в България, за да запозная 
анализатори, треньори, ска-
ути, както и хора, които се ин-
тересуват от технологиите във 
футбола. Ще представя какви 
са съвременните тенденции 
във видео анализите, какъв е 
процесът на работа и какви 
индикатори се използват, ко-
гато се анализира футболна 
среща или тренировка, както 
и работа с програмата за ана-
лиз Longomatch.

- Този курс вече е провеж-
дан и преди в България? 

- През 2021 година проведох 
първия курс по видео анализ 

в София и Пловдив, а през но-
ември 2022 г. бе второто изда-
ние в курорта Св. Св. Констан-
тин и Елена. Обратната връз-
ка от страна на участниците 
беше доста положителна. До-
ри един от завършилите в мо-
мента работи като анализатор 
в отбор в efbet Лига. Друг се 
занимава индивидуално с ви-
део анализ на играчи. Към мо-
мента интересът към семина-
ра е сериозен и това ми дава 
увереност, че доста специали-
сти желаят да се развиват точ-
но в тази сфера.

- Какво съдържа курсът 
като тематика?

- Основен процент от съдър-
жанието на курса ще е прак-
тически. Главно ще се набля-
га върху тактическия и инди-
видуален видео анализ, както 
и този на живо по време на 
мач. Курсът съдържа структу-
рата на видео анализа, роля-
та на видео анализатора, съ-
биране и представяне на дан-
ни, създаване на шаблони за 
анализ  с  програмата 
Longomatch, както и презен-
тиране на проект. След успеш-
но завършен семинар всеки 
участник ще получи диплома 
от Longomatch, както и един 
месец безплатно Про-верси-
ята на програмата.

- Има ли реализация в та-
зи сфера?

- Естествено, знанията и оп-

итът от този курс може да до-
ведат до успешна реализация 
в най-бързо развиващата се 
сфера във футбола, както и за 
подобряване на играчи, отбо-
ри и представянето им. Из-
граждат се и професионални 
навици.

- През лятото ти бе за 
един ден в Бургас да наблю-
даваш заедно с легендата 
Стефан Шварц тренировка 
на детските гарнитури на 
„Нефтохимик“. С какви впе-
чатления остана?

- Да, за мой огромен късмет 
посещението ми на базата на 
„Нефтохимик“ съвпадна с ви-
зитата на Шварц по повод 
рождения ден на клуба. Имах 
възможността да се запозная 
с него и останах очарован от 
неговото позитивно излъчва-
не и държание. Все пак гово-
рим за човек, играл в топ ев-
ропейски отбори, спечелил 
бронзов медал от световно 
първенство. Запознах се и с 
условията на работа в „Неф-
тохимик“. Смея да заявя, че 
въпреки незавидното положе-
ние, ръководството на „шей-
ховете" е създало отлични ус-
ловия за работа на треньор-
ските щабове. Стига да има 
достатъчно воля и желание, 
съм убеден, че клубът тепър-
ва ще просперира и радва 
своята огромна фенска ма-
са.

Отборът на "Черноморец" изигра един 
от най-добрите си мачове от началото 
на сезона в НБЛ, като надигра шампи-
она "Балкан" с 93:83 пред ентусиазира-
ните зрители в зала "Бойчо Брънзов".

Момчетата на треньора Васил Евти-
мов буквално изригнаха през първото 
полувреме. Почивката дойде при за-
помнящо се 60:40. 

Плеймекърът Мунис Туту завърши с 
25 точки и 9 асистенции. Центърът Ма-
кол Мойен властваше под кошовете и 
се отчете с 18 точки и 7 борби.

Капитанът Георги Боянов вкара 16 
точки и добави към актива си впечат-
ляващите 8 откраднати точки. По 10 
точки реализираха другите двама от 
титулярната петица Симеон Лепичев и 
Джордан Тъкър, както и резервата Ни-
колай Титков.

С 23 точки - 7 победи и 9 загуби, "Чер-
номорец" заема шесто място в НБЛ. 
Следващият мач на "акулите" е отново 
в зала "Бойчо Брънзов" на 1 февруари, 
когато ще гостува столичният гранд 
ЦСКА.

„Акулите“ сразиха 
шампиона „Балкан“

Чф

Красимир Корсачки от 
академията на „Арсенал“:

В България анализите в ДЮШ  
са на изключително ниско ниво
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Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

       ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - БУРГАС
УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „ТИА ХОЛД“ ЕООД, ЕИК 203121685, представлявано от То-
дорка Иванова Апостолова, тел. за връзка: 0888140050

със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“ 
бл.77, вх.1, ет.6 

Пълен пощенски адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“ бл.77, вх.1, 
ет.6, ап.56

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 0888/140050, е-mail: 
ivan.m.apostolov@gmail.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: 
ТОДОРКА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА

Лице за контакти: ИВАН АПОСТОЛОВ

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че като собственик на поземлен имот, пред-

ставляващ дворно място- УПИ V-63в кв. 26 по плана на действа-
щия застроителен и регулационен план на с. Крушово, община Кар-
нобат с площ от 600,00кв.м. и съществуващите в имота построй-
ки: жилищна сграда, стопанска постройка и навес, имам следното 
инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична елек-
трическа централа 30 Kwp за производство на електроенергия.

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - БУРГАС
УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „ТИА ХОЛД“ ЕООД, ЕИК 203121685, представлявано от То-
дорка Иванова Апостолова, тел. за връзка: 0888140050

със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“ 
бл.77, вх.1, ет.6 

Пълен пощенски адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“ бл.77, вх.1, 
ет.6, ап.56

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 0888/140050, е-mail: 
ivan.m.apostolov@gmail.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: 
ТОДОРКА ИВАНОВА АПОСТОЛОВА

Лице за контакти: ИВАН АПОСТОЛОВ

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че като собственик на поземлен имот, предста-

вляващ дворно място- УПИ V-63в кв. 26 по плана на действащия за-
строителен и регулационен план на с. Крушово, община Карнобат с 
площ от 600,00кв.м. и съществуващите в имота постройки: жилищ-
на сграда, стопанска постройка и навес, имам следното инвестици-
онно намерение за изграждане на Електропроводна линия ниско на-
прежение от ГРТ на фотоволтаичната електроцентрала до електро-
мерното табло, предвидено за монтаж на стълб №8, извод №2, ТП 
„Крушево 1“ във връзка с изграждането на н фотоволтаична елек-
трическа централа 30 Kwp за производство на електроенергия.

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2 от На-
редбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда

ЕТ "ЖИКА-ГЕОРГИ ТУМПАЛОВ"
С. РАВАДИНОВО, УЛ. "ВТОРА" № 1,  

ЗАМЪК "Влюбен във вятъра"
На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 

81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на окол-
ната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересува-
ни физически и юридически лица, че е органи-
зирана среща за обществено обсъждане на до-
клад за оценка на въздействието върху околна-
та среда (ОВОС) с всички приложения към не-
го за инвестиционно предложение: "Изгражда-
не на туристически чифлици в поземлени имо-

ти 61042.15.249, местност "Добровица" и по-
землени имоти 61042.15.273 поземлени 
61042.15.274, местност "Факуда", с. Равадино-
во, община Созопол, с възложител ЕТ "ЖИКА-
ГЕОРГИ ТУМПАЛОВ".

Срещата ще се проведе на 27.02.2023 г. от 
11.00-12.00 ч. в сградата на Кметство с. Рава-
диново, зала 2-ри етаж.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, 
в т.ч. доклад за оценка на степента на въздейст-
вие (ако е изискан) и оценката по чл. 99а, ал. 
1 ЗООС (ако е налична) и/или оценката и ин-
формацията по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (за пред-
приятие/съоръжение с нисък/висок рисков по-
тенциал), е на разположение на интересуващи-
те се всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа 

в община (район, кметство) Община Созопол, 
площад "Хан Крум" № 2 и Кметство с. Равади-
ново, МОСВ/РИОСВ.

Докладът за оценка на степента на въздействие 
- приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и 
на интернет страницата на компетентния орган по 
околна среда на адрес: РИОСВ - гр. Бургас.

Писмени становища могат да се предоставят 
в Община Созопол, площад "Хан Крум" № 2 и 
Кметство с. Равадиново или на срещата за об-
ществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от 
страна на възложителя:

Лице за контакт: Григорий Стоименов
0897 289192, 0898 664689
e-mail: info@zamaka.bg, gm@zamaka.bg

Георги рУСИНОВ

Впечатляващо участие за-
писаха борците от Руен на 
Държавното първенство за 
мъже, провело се в Сливен 
при голяма конкуренция на 
клубове от цялата страна.

Равносметката е двама 
шампиони и двама с бронзо-
ви отличия.

Златните медали, след рес-
пектиращи победи, заслужиха 
Салман Хидиров в категория 
86 килограма. При 97-килогра-
мовите триумфира Мюрен Му-
рад.

Бронзовите отличия спече-
лиха Павел Карамалаков в ка-
тегория 57 килограма и Веита-
лий Колиоглу в категория 65 
килограма. Хюсеин Хюсеин 
зае престижното пето място в 
категория 61 килограма.

Треньорското трио Баязит 
Кемал, Салим Салим и Кемал 

Кемал за пореден път доказа-
ха, че умеят да правят шампи-
они, с които от дълги години 

се гордее руенската борба.
„Работим здраво и резулта-

тите са налице“, сподели пред 

вестник „Черноморски фар“ 
главният треньор Баязит Ке-
мал.

БОрБа

Руенци изригнаха с двама 
шампиони и двама с бронз от 

Държавното първенство за мъже
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06:00 - Сутрешен блок
09:00 - По света и у нас
09:15 - Култура.БГ
10:15 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл
11:15 - Бързо, лесно, вкусно /п/
11:45 - Телепазарен прозорец
12:00 - По света и у нас
12:30 - Референдум /п/
13:30 - Живот на граница документален филм 
/България, 2015г./, режисьор Пепа Коши-
шка-Зяпкова
14:00 - Малки истории
14:15 - Телепазарен прозорец
14:30 - Приключенията на горските мечоци 
анимационен филм
14:45 - Капри тв филм /67 еп./
15:40 - Телепазарен прозорец
16:00 - По света и у нас
16:10 - Новини на турски език
16:30 - Бързо, лесно, вкусно
17:00 - БНТ на 60 /п/
18:00 - По света и у нас
18:20 - Още от деня
19:00 - Потомци на слънцето тв филм /5 еп./
20:00 - По света и у нас
20:45 - Спортни новини
21:00 - Бизнес.БГ
21:30 - Джинс
22:00 - БНТ на 60
23:00 - По света и у нас
23:30 - Законът на Дойл 3 тв филм /4 еп./(12)
00:15 - Култура.БГ /п/
01:15 - 100% будни предаване за здравосло-
вен лайфстайл/п/
02:15 - Потомци на слънцето тв филм /5 
еп./п/
03:25 - Капри тв филм /67 еп./п/
04:15 - Законът на Дойл 3 тв филм /4 
еп./п/(12)
05:00 - Още от деня
05:40 - Телепазарен прозорец

06:00 - "Трансформърс: Рескю Ботс" 
- анимация, с.3 еп.8
06:30 - "Тази сутрин" - информаци-
онно предаване с водещ Антон Хе-
кимян
09:30 - "Преди обед" - токшоу с во-
дещи Десислава Стоянова и Алек-
сандър Кадиев
12:00 - bTV Новините - обедна еми-
сия
12:30 - "Комиците и приятели" - ко-
медийно шоу
13:30 - Премиера: "Втори шанс" - 
с.2 еп.19
15:00 - Премиера: "Шест сестри" - 
с.6 еп.49
16:00 - "Едно голямо семейство" 
- еп.7
17:00 - bTV Новините
17:25 - "Лице в лице" - публици-
стично предаване с водещ Цветан-
ка Ризова
18:00 - Премиера: "Опасни улици" - 
с.13 еп.98
19:00 - bTV Новините - централ-
на емисия
20:00 - Премиера: "Сълзи от Рая" 
- еп.93
21:00 - "Фермата: Нов свят" - ри-
алити, с.5
22:30 - "Комиците и приятели" - ко-
медийно шоу
23:00 - bTV Новините - късна емисия
23:30 - "Луцифер" - с.2 еп.16
00:30 - "Стрелата" - с.2 еп.8
01:30 - "Домашен арест" - с.2 еп.16
02:00 - bTV Новините /п./
02:30 - "Преди обед" /п./
04:40 - "Опасни улици" /п./ 
05:30 - "Лице в лице" /п./

06:20 - "Здравей, България" 
09:30 - "На кафе" - предаване
12:00 - Новините на NOVA
12:30 - "Моят живот" - с. 3
13:30 - "Остани с мен" (премиера) 
15:00 - "Прости ми" (премиера) 
16:00 - Новините на NOVA
16:10 - "Плюс - Минус" - публици-
стично предаване, на живо
17:00 - "Намери ме" (премиера) 
17:55 - "Теглене на Лото 5 от 35 - 
"Златната топка"
18:00 - "Семейни войни" (премиера) - 
телевизионна игра
19:00 - Новините на NOVA - централ-
на емисия
20:00 - "Откраднат живот: Кръвни 
връзки" (премиера) - с. 8
21:00 - "Игри на волята: България" 
(премиера) - риалити
22:00 - "Пътят на честта" (премиера) 

23:00 - Новините на NOVA
23:30 - "Добрата съпруга" - с. 2
00:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6
01:30 - "Завинаги свързани" 
02:30 - "Слънце и луна" 
04:30 - "Пожарникарите от Чика-
го" - с. 6 /п/
05:20 - "Добрата съпруга" - с. 2 /п/

06:30 - Шпионката на Коко - Скри-
та камера
06:59 - Делници - с Николай Колев

10:30 - EuroTV Shop
11:00 - Кардиограма - с проф. Д-р 
Надка Бояджиева
12:00 - Психологически портрет - с 
Рени Анастасова
13:00 - Новини
13:15 - Заедно българи - с Алексан-
дър Томов
14:15 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
15:15 - Новини
15:30 - EuroTV Shop
16:00 - Делници - с Николай Колев
19:30 - Новини
20:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич
22:00 - България на живо - с Иво 
Божков
23:00 - Новини
23:30 - Шесто чувство
01:30 - Телепазарен прозорец
02:00 - EuroTV Shop
03:30 - Светът и всичко в него - със 
Симеон Идакиев
04:30 - Темида - цената на истината - 
с Нина-Никол Хамилтън
05:00 - Честно казано - с Люба Ку-
лезич

06:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6 /п/
07:00 - "Инспектор Джордж Джент-
ли" - с. 6
08:50 - "Ангел на Коледа" - романтичен 
филм с уч. на Дженифър Финигън, Джо-
натан Скарфи, Холи Робинсън Пийт, Та-
мо Пеникет и др.
11:00 - "От местопрестъплението: Ню 
Йорк" - с. 6
12:00 - "Кралицата девственица" - истори-
ческа драма с уч. на Ан-Мари Дъф, Тара 
Фицджералд, Сиена Гилори, Иън Харт, Том 
Харди, Декстър Флетчър и др., II част
14:10 - "Следващото карате хлапe" - екшън 
с уч. на Пат Морита, Хилари Суонк, Май-
къл Айрънсайд, Констанс Тоуърс и др. /п/
16:30 - "Съкровището: Книгата на тайни-
те" - приключенски екшън с уч. на Никъ-
лъс Кейдж, Даян Крюгер, Джъстин Барта, 
Джон Войт, Хелън Мирън и др. /п/
19:00 - "София - Ден и Нощ" - риали-
ти сериал
20:00 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 7
21:00 - "Железният човек 2" - екшън-фан-
тастика с уч. на Робърт Дауни-мл., Ми-
ки Рурк, Скарлет Йохансон, Гуинет Пол-
троу, Дон Чийдъл, Сам Рокуел, Самюел Л. 
Джаксън, Пол Бетани и др.
23:30 - "От местопрестъплението: Ма-
ями" - с. 7 /п/

05:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мла-
дежи до 23 години
07:00 - Куриози
07:25 - Снукър: Шампионат на Ки-
тай, втори ден
09:25 - Снукър: Шампионат на Китай, 
трети ден, директно
14:25 - Топ 5
14:30 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, жени
15:00 - Колоездене: Световно пър-
венство в Йоркшир, часовник, мъ-
же, директно
18:05 - Топ 5
18:10 - Куриози
18:30 - Конен спорт: Световно пър-
венство за младежи в Белгия
19:30 - Мотоциклетизъм: 24 часа на 
Бол д'Ор, обзор
20:00 - Снукър: Шампионат на Ки-
тай, трети ден
21:00 - Новини
21:05 - Волейбол: Европейско пър-
венство за мъже, четвъртфина-

ли, обзор

06:00 - "Гаражът на Джей Лено" - ри-
алити, с. 2
06:50 - "Уокър - тексаският рейнджър" 
- с. 3 /п/
07:50 - "Черният списък" - с. 4 /п/
09:10 - "Да се посмеем"
10:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1 /п/
11:00 - "В.И.П" - с. 4
12:00 - "Хавай 5-0" - с. 6 /п/
13:00 - "Уокър - тексаският рейн-
джър"- с. 3
14:00 - "Черният списък" - с. 4
15:00 - "Агентите на ЩИТ" - с. 1
16:00 - "Женени с деца" - с. 2, 2 еп.а
17:00 - "Американска нинджа 2" - екшън с 
уч. на Майкъл Дудикоф, Стив Джеймс, Ла-
ри Поиндекстър, Гари Конуей и др. /п/
19:00 - "Игри на волята: България" - ри-
алити /п/
20:00 - "Военни престъпления: Лос Ан-
джелис" - с. 4
21:00 - "Хавай 5-0" - с. 6
22:00 - "Герой" - екшън с уч. на Джет Ли, 
Тони Лунг Чу-Уай, Маги Чунг Ман-Юк, Жан 
Зъи, Чен Дао Минг, Дони Йен и др.
00:00 - "Военни престъпления: Лос Андже-
лис" - с. 4 /п/
01:00 - Еротичен телепазар
03:00 - "Национална лотария" /п/

СПРАВОЧНИК

СРЯДА
Температура: 16/20°C
Облачно, кратък дъжд
Вероятност за валежи: 71%
Вероятност за буря: 0%
Облачност: 59%

ЧЕТВЪРТЪК
Температура: 15/23°C
Променлива облачност
Вероятност за валежи: 37%
Вероятност за буря: 3%
Облачност: 44%
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СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.39, 

ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ЧЕТИ-
РИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съ-
вет – Бургас на 31.01.2023 година  (вторник) от 9:00 
часа, с продължение на 01.02.2023 година (сряда) от 
09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, в засе-
дателната зала, находяща се в „Културен дом на неф-
тохимика”, ет.2, при следния 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
1. ОбС 08-00-13661 Докладна записка от Дими-

тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: При-
емане на Наредба за изменение и допълнение на На-
редбата за определянето и администрирането на мест-
ните такси и цени на услуги на територията на Общи-
на Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бур-
гас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с послед-
ващи изменения и допълнения

2. ОбС 08-00-13664 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: При-
емане на Наредба за изменение и допълнение Наред-
бата за условията и реда за платено и безплатно пар-
киране и контролиран достъп на моторни превозни 
средства в определени зони на територията на Общи-
на Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

3. ОбС 08-00-13650 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: При-
емане на Наредба за временно използване на части 
от тротоари, свободни обществени площи и части от 
улични платна за строителни площадки на територия-
та на Община Бургас

4. ОбС 08-00-13667 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: При-
емане на Програма за прозрачност и антикорупцион-
ни мерки на Община Бургас 2023-2028

5.  ОбС 08-00-13663 Докладна записка от Весна 
Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и еко-
логия, дигитализация и адаптация към промените 
на климата“, относно: Приемане на Програма за овла-
дяване на популацията на безстопанствените кучета 
на територията на Община Бургас за периода 2022-
2026 година

6. ОбС 08-00-13662 Докладна записка от Весна 
Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и еко-
логия, дигитализация и адаптация към промените 
на климата“, относно: Одобряване на актуализирана 
Стратегическа карта за шум в околната среда на Аг-
ломерация Бургас

7. ОбС 08-00-13674 Докладна записка от Диана 
Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, 
относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бур-
гас за издаване на Запис на заповед в полза на Про-
грамния оператор на Програма „Културно предприема-
чество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 
2014-2021 г към Министерство на културата по про-
ект „Бургас – вълнуващ и артистичен, подобрен дос-
тъп до култура и изкуство като катализатор за местно 
социално и икономическо развитие“ – Договор № РА14 
– Р2-2.2.-РД-7/19.10.2022 г. 

8. ОбС 08-00-13655 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: До-
пускане на отклонения от правилата и нормативите по 
реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/2003 г. за ПНУОВ-
ТУЗ от Общински съвет Бургас за завишаване на до-
пустимия Кинт и намаляване на необходимата площ 
за м2/на легло, съгласно чл.43, т.2 от Наредба №7/
МРРБ за ПНУОВТУЗ за УПИ VII-842 в кв.68 по плана 
на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с цел реализиране на нов 
корпус „Мама и аз“ към МБАЛ „Сърце и мозък“

9. ОбС 08-00-13658 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одо-
бряване на проект за Подробен устройствен план – 
План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с 
идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10 
и 07079.13.11  по КК на гр. Бургас в местност „До се-
ло“, землището на кв. Банево, гр. Бургас 

10. ОбС 08-00-13672 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учре-
дяване право на строеж на „Електроразпределение 
ЮГ“ ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общин-
ска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 
07079.619.125 по КККР на гр. Бургас

11. ОбС 08-00-13654 Докладна записка от инж. 
Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвес-

тиции и регионално развитие“, относно:  1. Даване 
на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 
от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план 
– парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от 
ЗУТ за осигуряване на трасе на дъждовен колектор за 
отводняване на нова улица от о.т.1 – о.т.2 – о.т.3 до 
о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш масив 19, 
местност „Оникилика“, гр. Бургас – извън границите 
на урбанизираната територия на гр. Бургас, премина-
ващ през ПИ с идентификатори 07079.2.391, 
07079.2.289 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас; 2. Раз-
решение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработ-
ване на Подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за осигуряване 
на трасе на дъждовен колектор за отводняване на но-
ва улица от о.т.1 – о.т.2 – о.т.3 до о.т.4 за обслужва-
не на УПИ II-3860, бивш масив 19, местност „Оники-
лика“, гр. Бургас – извън границите на урбанизирана-
та територия на гр. Бургас, преминаващ през ПИ с 
идентификатори 07079.2.391, 07079.2.289 и 
07079.2.216 по КК на гр. Бургас; 3. Одобряване на за-
дание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, 
ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) по чл.110, ал.1, 
т.5 от ЗУТ за осигуряване на трасе на дъждовен колек-
тор за отводняване на нова улица от о.т.1 – о.т.2 – 
о.т.3 до о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш ма-
сив 19, местност „Оникилика“, гр. Бургас – извън гра-
ниците на урбанизираната територия на гр. Бургас, 
преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.391, 
07079.2.289 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас

12. ОбС 08-00-13656 Докладна записка от инж. 
Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвес-
тиции и регионално развитие“, относно: Одобрява-
не на Подробен устройствен план – Парцеларен план 
(ПУП – ПП) за трасе на водопровод Ф 90 за обслуж-
ване на имоти в кадастрален район 72151.37 по ка-
дастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас 

13. ОбС 08-00-13657 Докладна записка от инж. 
Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвес-
тиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване 
на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 
от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване 
на Подробен устройствен план – План за улична регу-
лация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасета на но-
ви обслужващи улици за достъп между отделни квар-
тали по регулационния план на в.з. „Росенец“, гр. Бур-
гас, одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991 г. на 
ОНС – Бургас, осигуряване на транспортен достъп до 
главен път II-99 и промяна на подробния устройствен 
план – за улична регулация (ИПУП – ПУР) за улица 
между осови точки 46, 107, 106, 105 и 104, в.з. „Ро-
сенец“, гр. Бургас, с който се засягат поземлени имо-
ти, общинска собственост, с начин на трайно ползва-
не – „за второстепенна улица“, „за селскостопански, 
горски, ведомствен път“ и „за пасище“; 2. Разреше-
ние по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 
и чл.16а от ЗУТ за изработване на проекти за: 2.1. 
Подробен устройствен план – План за улична регула-
ция (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасета на нови 
обслужващи улици за достъп между отделни квартали 
по регулационния план на в.з. „Росенец“, гр. Бургас, 
одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991 г. на ОНС – 
Бургас, осигуряване на транспортен достъп до главен 
път II-99 и промяна на подробния устройствен план – 
за улична регулация (ИПУП – ПУР) за улица между осо-
ви точки 46, 107, 106, 105 и 104, в.з. „Росенец“, гр. 
Бургас; 2.2. Подробен устройствен план – План за ре-
гулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентифи-
катор 07079.11.283 по КК на гр. Бургас, находящ се 
във в.з. „Росенец“, гр. Бургас;  3. Одобряване на за-
дание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с 
чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проекти за:  
3.1 Подробен устройствен план – План за улична ре-
гулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасета на 
нови обслужващи улици за достъп между отделни квар-
тали по регулационния план на в.з. „Росенец“, гр. Бур-
гас, одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991 г. на 
ОНС – Бургас, осигуряване на транспортен достъп до 

главен път II-99 и промяна на подробния устройствен 
план – за улична регулация (ИПУП – ПУР) за улица 
между осови точки 46, 107, 106, 105 и 104, в.з. „Ро-
сенец“, гр. Бургас; 3.2. Подробен устройствен план – 
План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с 
идентификатор 07079.11.283 по КК на гр. Бургас, на-
ходящ се във в.з. „Росенец“, гр. Бургас

14. ОбС 08-00-13671 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Пре-
доставяне на ОП „Общински имоти“ право на управле-
ние върху имот – частна общинска собственост, пред-
ставляващ „Ремонтна работилница за рибарски лод-
ки“, изградена в УПИ VIII-1367, м. „Рибарско приста-
нище“, земл. кв. Крайморие, с идентификатор 
07079.10.1367.1 по КККР на гр. Бургас

15. ОбС 08-00-13669 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Пре-
доставяне на част от недвижим имот – общинска соб-
ственост на Местна инициативна рибарска група „Бур-
гас – Камено“

16. ОбС 08-00-13679 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: От-
даване под наем за срок от пет години на нежилищни 
обекти – частна общинска собственост, разположени 
на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, гр. Бургас 
чрез провеждане на публичен търг с тайно наддава-
не

17. ОбС 08-00-13673 Докладна записка от Дими-
тър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Пре-
кратяване на съсобственост между Община Бургас и 
физически лица чрез продажба на общинските ид. час-
ти от УПИ IV, УПИ V и УПИ VI, трите в кв.45 по ПУП-
ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

18. ОбС 08-00-13643 Докладна записка от Диана 
Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, 
относно: Даване на съгласие за включване на пред-
стояща спортна проява в други дейности в спорта през 
2023 г.

19.  ОбС 08-00-13676 Докладна записка от Геор-
ги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съвет-
ници от ПП ВМРО – Българско национално движе-
ние, относно: Включване на събитие по повод 150 го-
дини от гибелта на Васил Левски в културната програ-
ма на Община Бургас за 2023 г.

20. ОбС 08-00-13627 Докладна записка от Йор-
данка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здра-
веопазване, социални дейности и младежки поли-
тики“ на Община Бургас, относно: Определяне на 
представител и начин на гласуване на проект на ре-
шение, посочен в Покана №19-00-615/30.12.2022 г. 
за провеждане на извънредно общо събрание на ак-
ционерите на „Университетска многопрофилна болни-
ца за активно лечение – Бургас“ АД 

21. ОбС 08-00-13680 Докладна записка от проф. 
д-р Севдалина Турманова – председател на Общин-
ски съвет – Бургас, относно: Избор на член на Коми-
сията за оценка по чл. 15 от Правилника за работа на 
фонд „Култура“ на Община Бургас

22. ОбС 08-00-13632 Докладна записка от Геор-
ги Дракалиев – общински съветник от ПП „ВМРО – 
Българско национално движение“, относно: Избор 
на председател на комисията по чл.6, ал.1 от Наред-
бата за преместваемите обекти за търговски и други 
обслужващи дейности и елементите на градското об-
завеждане на територията на община Бургас 

23. ОбС 08-00-13649 Докладна записка от Весна 
Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и еко-
логия, дигитализация и адаптация към промените 
на климата“, относно: Избор на член на Комисия, на 
основание чл.33а, ал.3 от Наредбата за управление на 
отпадъците на територията на Община Бургас

24. ОбС 08-00-13665 Докладна записка от Стоян 
Грозев и Манол Тодоров – общински съветници, от-
носно: Създаване на временна комисия от общински 
съветници, представители на общинска администра-
ция и представители на браншови организации за из-

готвяне на задания за изработване на стандарти (спе-
цифични изисквания), заложени в Наредба за специ-
фични изисквания към облика на градските простран-
ства, сградите и архитектурните ансамбли на терито-
рията  на град Бургас, приета с Решение № 46 от 
20.12.2022 год. на Общински  съвет – Бургас

25. ОбС 08-00-13659 Докладна записка от проф. 
д-р Севдалина Турманова – председател на Общин-
ски съвет – Бургас, относно: Одобряване на коман-
дировки на проф. д-р Севдалина Турманова – предсе-
дател на Общински съвет – Бургас за периода 
01.09.2022 г. – 31.12.2022 г.

26. ОбС 08-00-13473 Докладна записка от д-р Да-
ниела Божинова – общински съветник от Демокра-
тична България Обединение/ПП „Зелено движение“, 
относно: Належащи ремонти в „Център за психично 
здраве Проф. Ив. Темков – Бургас“ ЕООД и недискри-
миниране на психично болните граждани

27. ОбС 08-00-13637 Докладна записка от Манол 
Тодоров и Стоян Грозев – общински съветници, от-
носно: Залагане на допълнителни до 10 000 лева, ко-
ито да бъдат отделно от делегирания годишен бюджет 
на „Общински приют за безстопанствени кучета“ – 
Бургас

28. ОбС 08-00-13677 Докладна записка от Геор-
ги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съвет-
ници от ПП ВМРО – Българско национално движе-
ние, относно: Удостояване с отличия на Община Бур-
гас

29. ОбС 08-00-13608 Питане от Костадин Андонов 
– общински съветник от ДБГ, относно: Нерегламен-
тирано изхвърляне на земни маси в общински терен 
в кв. Сарафово

30. ОбС 08-00-13620 Питане от група общински 
съветници, относно: Превишаване на правомощията 
на директора на ЦАУ „Зора“ и проблеми при приема 
на документи по чл.6, ал.1 от Наредбата за премест-
ваемите обекти за търговски и други обслужващи дей-
ности и елементите на градско обзавеждане на тери-
торията на Община Бургас 

31.  ОбС 08-00-13622 Питане от Иво Баев – об-
щински съветник от „Демократична България – Обе-
динение“, относно: Новогодишен концерт

32. ОбС 08-00-13623 Питане от Димо Грудев и 
Евелина Михалева – общински съветници от група-
та на ПП ГЕРБ, относно: Оказване на помощ и под-
крепа на бездомни лица в Бургас

33. ОбС 08-00-13634 Питане от Живко Господи-
нов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, 
Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панай-
отов – общински съветници от БСП, относно: Пред-
виждане на средства в Бюджет 2023 г. за ремонтни 
дейности по ул. „Шейново“, ул. „Н. Вапцаров“, ул. „Ат. 
Манчев“, ул. „Обходна“ в гр. Българово

34. ОбС 08-00-13635 Питане от Живко Господи-
нов, Васил Иванов, Георги Георгиев, Георги Спасов, 
Мадлен Мутафян, Стоян Коларов и Христо Панай-
отов – общински съветници от БСП, относно: Пред-
виждане на средства в Бюджет 2023 г. за ремонт на 
ул. „Втора“, ул. „Трета“, ул. „Пета“ и ул. „Двадесета“ 
в село Брястовец

35. ОбС 08-00-13638 Питане от Стоян Грозев и 
Манол Тодоров, относно: Приют за безстопанствени 
кучета на територията на община Бургас

36. ОбС 08-00-13652 Питане от Иван Иванов – об-
щински съветник от  ПП „Средна европейска кла-
са“, относно: Системни нарушения на търговски пре-
местваем обект, намиращ се на територията на кмет-
ство Твърдица

37. ОбС 08-00-13653 Питане от Иван Иванов – об-
щински съветник от  ПП „Средна европейска кла-
са“, относно: Финансиране и изграждане на допълни-
телен корпус към ОУ „Христо Ботев“ кв. Сарафово, гр. 
Бургас

38. ОбС 08-00-13666 Питане от Стоян Грозев и 
Манол Тодоров – общински съветници, относно: 
Здравна служба в кв. Долно Езерово

39. ОбС 08-00-13668 Питане от Мария Табакова 
– общински съветник от ПП ДБГ, относно: Парк на 
миниатюрите в парк „Св. Троица“, к-с „Славейков“

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА
Председател на Общински съвет - Бургас

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-50/26.1.2023 г.  
на кмета на общината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за продажба на ПИ №44094.502.31 по КККР на с. Ло-
зенец,  с площ от 580 кв.м., с трайно предназначение-урбанизи-
рана.

  Начална тръжна цена – 37700 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

воначалната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-

то на Община Царево до 15,00 ч. на 10.2.2023г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

13.2.2023г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Об-

щина Царево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен 
етикет с наименованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация -100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие -3770 лева -10 % от началната тръжна цена,  
вносим по сметка на Община Царево -  ВG35 UNCR 70003324008729, 
най-късно  до 10.2.2023г.

Дата на отваряне на предложенията - 14.2.2023г., час-10,30 ча-
са, място- заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на ОА Ца-
рево.

Оглед на  имота  ще се извършва по искане на кандидата след 
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до дата-
та на провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-49/26.1.2023 г.  
на кмета на общината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за продажба на ПИ №48619.501.311 по КККР на гр. Ца-
рево,  с площ от 337 кв.м., с трайно предназначение-урбанизира-
на.

  Начална тръжна цена – 26623 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

воначалната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-

то на Община Царево до 15,00 ч. на 10.2.2023г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

13.2.2023г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Общи-

на Царево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен ети-
кет с наименованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие -2662,30 лева -10 % от началната тръжна це-
на,  вносим по сметка на Община Царево-  ВG35 UNCR 
70003324008729, най-късно  до 10.2.2023г.

 Дата на отваряне на предложенията-14.2.2023г. , час-10,15 ча-
са, място- заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на ОА Царе-
во.-

Оглед на  имота  ще се извършва по искане на кандидата след 
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до дата-
та на провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24

ОБЩИНА  ЦАРЕВО
ОБЯВА

Съгласно заповед № РД-01-48/26.1.2023 г.  
на кмета на общината

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ОТКРИВА процедура по провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска соб-
ственост, а именно: ПИ №32514.501.53 по КККР на с. Изгрев,  с 
площ от 500 кв.м., с трайно предназначение-урбанизирана.

  Начална тръжна цена – 29500 лв. без ДДС.
Направените предложения не могат да бъдат по-малки от  пър-

воначалната тръжна цена плюс 10% . 
Срок за закупуване на тръжната документация от деловодство-

то на Община Царево до 15,00 ч. на 10.2.2023г. 
 Срок за подаване на предложенията за участие- до 16,00 ч. на 

13.2.2023г. 
Предложенията за участие се подават в деловодството на Об-

щина Царево в запечатани и непрозрачни пликове, със залепен 
етикет с наименованието на участника и имота.

Цена на тръжната документация-100 лева без ДДС и размер на 
депозит за участие -2950 лева -10 % от началната тръжна цена,  
вносим по сметка на Община Царево-  ВG35 UNCR 70003324008729, 
най-късно  до 10.2.2023г.

 Дата на отваряне на предложенията-14.2.2023г. , час-10 часа, 
място- заседателната зала на 3-ти етаж в сградата на ОА Царе-
во.-

Оглед на  имота  ще се извършва по искане на кандидата след 
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден до дата-
та на провеждане на търга.

За контакт : Галина Вълева – тел. 0590550-24



„Черноморски 
фар“

Една от ембле-
матичните сгра-
ди на социалисти-
ческото строител-
ство в Бургас – хо-
тел „България“, е 
попаднала отново 
във фокуса на му-
зейните работни-
ци. Стажантка от 
историческата екс-
позиция на РИМ 
припомня: „За да 
бъде построен хо-
тел "България" в 
Бургас, през 1971 г. 

започва процедура по отчуждаване на имотите в квар-
талите между улиците ,,Александровска", ,,Богориди", 
,,Лермонтов", ,,Митрополит Симеон" и ,,Осми март". 

През месец юни 1975 г. е открит новопостроеният хо-
тел, който отначало се е казвал ,,Бургас". От 1976 г. той 
е преименуван на "България". Сградата е построена по 
проект на арх. проф. Георги Кожухаров и арх. Евлоги 
Цветков. За това ни разказва изследователката на ар-
хитектурата Катя Корудерлиева-Стоянова в своята кни-
га „Памет бургаска“. 

Хотелът е осемнадесететажен и има застроена площ 
3400 кв. м. В него работели два ресторанта – ,,Бургас“ 
със 120 места и ,,Панорама“. В ниското тяло на сградата 
са били разположени кафе-сладкарница и нощен бар“.

„Черноморски фар“

През последните го-
дини остров Света 
Анастасия се превърна 
в една от най-предпо-
читаните туристически 
дестинации по Българ-
ското Черноморие.

Мястото има богата ис-
тория. В чест на негова-
та покровителка – света 
Анастасия, през ХІІ-ХІV в. 
е изграден манастир, ка-
то неговата църква е за-
пазена и до наши дни.

Част от историята на ос-
трова е и превръщането 
на манастирските килии в 

затвор за проти-
вници на влас-
тта през 1923, 
1925 и 1941 г.

В  п о - н о в о 
време Света 
Анастасия се 
превръща в убе-
жище на мест-
ната интелиген-
ция. Поети, му-
зиканти и писа-
тели са го по-
сещавали, за 
да черпят вдъх-
новение. Бур-
гаският поет 

Христо Фотев, който е 
прекарвал голяма част от 
времето си там, е спече-
лил прозвището „губер-
натор на острова“.

В наши дни на остров 
Света Анастасия може да 
опитате ястия, приготвени 
по стари рецепти. Да се 
насладите на богата про-
грама от културни проя-
ви, които се организират 
по време на активния ту-
ристически сезон.

Каква е историята на 
остров Света Анастасия, 

как мястото се превър-
на в атрактивен туристи-
чески обект, който при-
влича все повече посе-
тители, може да видите 
във филма на режисьора 
Мартина Чачевска „Ос-
тров Света Анастасия“. 
В него са събрани много 
интересни кадри от жи-
вота на туристическата 
дестинация. Ще видите 
още любопитни моменти 
и събития, които са свър-
зани с историята и тради-
циите на това място.
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Култови места от Бург

Мартина Чачевска извади 
любопитни факти за остров 

Света Анастасия

Президентската 
щерка със снимка 

от спалнята

„Черноморски фар“

Реномираният кинофес-
тивал “София филм фест на 
брега” ще се проведе за 21-
ви път в Бургас от 30 март до 
7 април. За трета поредна го-
дина прожекциите ще бъдат 
в Културен дом НХК.

Над 20 игрални филма вли-
зат в конкурсната програма 
на феста и ще се борят за ед-
на от двете статуетки “Сре-
бриста чайка” - Голямата на-
града на журито с председа-
тел проф. Георги Дюлгеров и 

Наградата на публиката, ко-
ято оценява филмите по ше-
стобалната система.

В афиша на фестивала тра-
диционно влизат 12 или 13 
късометражни филма, кои-
то ще бъдат оценени от мла-
дежко жури.

Освен богатата филмова 
програма, която ще покаже 
най-новото от българското и 
световно кино, организато-
рите са планирали и разно-
образна съпътстваща култур-
на програма, включваща из-
ложба, литературно четене, 

видео срещи с чуждестранни 
автори на филми, които гос-
туват на софийския фестивал 
и чиито филми ще бъдат пока-
зани в Бургас и др. Подроб-
ности за тях ще бъдат обяве-
ни на по-късен етап.

За пета поредна година в 
рамките на фестивала ще се 
проведе Киноклас Бургас. 
Ръководител е режисьорът 
Надежда Косева, а след по-
редица от лекции за доку-
ментално кино, участници-
те ще снимат късометражни 
документални филми на тема 
“Един ден на…” и част от тях 
ще сформират младежкото 
жури на фестивала. Условия-
та за участие в кинокласа ще 
бъдат обявени съвсем скоро, 
а желаещите да кандидат-
стват могат да следят него-
вата страница и страниците 
на фестивала във Фейсбук, 
където ще бъде публикувана 
информацията.

21-вото издание на “София 
филм фест на брега” се 
организира от Арт Фест, с 
финансовата подкрепа на 
Община Бургас, спонсори и 
приятели.

„Черноморски фар“

Национална художествена академия - 
Филиал Бургас, набира модели за втория 
семестър. Кандидатите трябва да са на 
възраст от и над 18 години. Без ограниче-
ния за пола.

Не се изисква предишен опит, а търпе-
ние и желание. Съгласно разписанието на 
учебния процес моделът позира облечена 
фигура и/или голо тяло.

След подаване на заявление, кандида-
тите ще проведат събеседване с препода-

вател от НХА.
Подаване на заявление за позицията на 

място в Пристанищен комплекс „Магазия“ 
1, от 9:00 до 12:00 ч. в работни дни (от по-
неделник до петък). За повече информация 
може да се обърнете към Невена Продано-
ва – секретар НХА-Филиал Бургас на теле-
фон: 0884 260 820, n.prodanova@nha.bg.

Заплащането на модел се извършва въз 
основа на брой присъствени часове.

Цена за учебен час:
За голо тяло - 6,40 лв.
За облечена фигура - 4,30 лв.

НХА отново търси голи музи 
срещу 6.40 лева на час

Историята 
на хотел 

„България“

Изложба, литературно четене, видео срещи 
с чуждестранни автори на филми ще бъдат 

част от програмата на събитието

Над 20 филма ще зарадват киноманите 
на „София филм фест на брега“
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